
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ٧ رجب 1440هـ، ١٤ مارس 201٩م

الظهران - كجزء من فعاليات موســـم الشـــرقية الذي ينطلق في عدد من مدن المنطقة الشـــرقية، 
ينّظـــم مركز الملك عبدالعزيـــز الثقافي العالمي )إثراء( في الفترة من 7 - 24 رجب 1440هـ )14 - 31  
مـــارس 2019م(، مجموعـــة مـــن الفعاليات واألنشـــطة المتنوِّعة التي ســـتقام في الظهـــران إضافة إلى 
عـــدد من مـــدن المنطقة الشـــرقية، و تهدف هذه الفعاليات إلـــى إثراء المجتمع ودعـــم المهتمين في 
مجـــاالت الفنـــون والعلـــوم واالبتـــكار تعزيـــًزا لنوعيـــة الحيـــاة فـــي المنطقـــة، وتضـــم الفعاليـــات، التي 

عة. تستهدف كافة شرائح المجتمع ومختلف الفئات العمرية، مجموعة من البرامج المتنوِّ

موسم الشرقية ٢٠١٩ ينطلق اليوم.. فيكم طاقة؟

صفحة 7 - 12

ــى  ــن اثنيـــن علـ ــا وموظفيـ ــعودية 13 فريًقـ ــو السـ ــران - وضعـــت أرامكـ الظهـ
منّصـــة التكريـــم، مســـاء أمـــس األربعـــاء، فـــي قاعـــة الغـــّوار )فـــي الظهـــران(، فـــي 
ـــز فـــي الشـــركة  واحـــدٍة مـــن مناســـباتها االســـتثنائية، لتوزيـــع جوائـــز التميُّ

لعام 2019م. 
حضـــر الحفـــل معالـــي وزيـــر الطاقـــة والصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة رئيـــس 
مجلـــس إدارة الشـــركة المهنـــدس خالـــد بـــن عبدالعزيـــز الفالـــح، وأعضـــاء 
مجلـــس اإلدارة وأعضـــاء اإلدارة العليـــا بالشـــركة، وعـــدٌد كبيـــر مـــن القيادييـــن 

والموظفين.
وفـــي كلمتـــه؛ أشـــاد رئيـــس أرامكـــو الســـعودية، كبيـــر إدارييهـــا التنفيذييـــن، 
ميـــن بقولـــه: »نجتمـــع  المهنـــدس أميـــن حســـن الناصـــر، بالموظفيـــن المكرَّ
هنـــا الليلـــة لتكريـــم أنـــاس ابتكـــروا حلـــواًل حققـــت تقدًمـــا كبيـــًرا وأضافـــت 
ت إلـــى  قيمـــة كبيـــرة إلـــى أعمالنـــا«، مضيًفـــا أن »هـــذه االبتـــكارات هـــي التـــي أدَّ
التقنيـــات  وتطويـــر  االكتشـــافات،  وتحقيـــق  الكبـــرى،  المشـــاريع  إنجـــاز 
الجديـــدة، وإيجـــاد أعمـــال مبتكـــرة، وزيـــادة معـــّدالت كفـــاءة التكلفـــة، والحـــد 
مـــن المخاطـــر«، وخاطـــب جميـــع الحاصليـــن علـــى الجوائـــز مؤكـــًدا أحقيتهم 

موها للشركة. بالفخر نظير إنجازاتهم التي قدَّ
ــز،  ـ ــق التميُّ ــرة لتحقيـ ــد طريـــق مختصـ ــه ال توجـ ــم أنـ ــد أثبتـ ــاف: »لقـ وأضـ
ـــز وإدراك مـــا  ي الالزمـــة لتحقيـــق التميُّ يكـــم بـــروح التحـــدِّ وبرهنتـــم علـــى تحلِّ
ال يدركـــه اآلخـــرون، وإنجـــاز مـــا لـــم ينجـــزه اآلخـــرون بعـــد. لذلـــك فإننـــي 
م بخالـــص الشـــكر لـــكلٍّ منكـــم علـــى  بالنيابـــة عـــن أرامكـــو الســـعودية، أتقـــدَّ

ز الذي يتحقق كل يوم للشركة على أيديكم«. التميُّ
الســـعودية  أرامكـــو  حرصـــت  مـــا  وبرنامجـــه  وحضـــوره  الحفـــل  وأكـــد 
ـــز متواصـــاًل عبـــر األجيـــال حتـــى أصبـــح  وموظفوهـــا مـــن تحقيـــق التميُّ
ـــز ســـمة مـــن الســـمات األســـاس فـــي جميـــع أعمـــال الشـــركة. وعلـــى مـــدى  التميُّ
ـــز الـــذي  عقـــود طويلـــة نجحـــت الشـــركة بأيـــدي كوادرهـــا فـــي تحقيـــق التميُّ
يكفـــل لهـــا ريـــادة صناعـــة النفـــط والغـــاز علـــى مـــدى عقـــود قادمـــة مـــن خـــالل 
إدارة مـــوارد المملكـــة الثريـــة بالنفـــط والغـــاز والمعرفـــة ألكثـــر مـــن 80 عاًمـــا، 
وابتـــكار طـــرق جديـــدة لتحقيـــق أعلـــى قيمـــة ممكنـــة ســـواء أكان فـــي أعمـــال 

استخراج النفط أم تكريره.

أرامكو السعودية حتتفي بالتميُّز واملتميِّزين 

13 فريًقا وموظفان يصنعون التغيير 
ويمّهدون للمستقبل في أرامكو السعودية
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قّدمتها أرامكو السعودية في معرض جنيف الدولي للسيارات
بدائل مبتكرة ملحركات السيارات تدعم حلوًل 
لالنبعاثات في قطاع النقل حاضًرا ومستقباًل

جنيـــف، سويســـرا - شـــهد افتتـــاح معـــرض جنيـــف 
الدولي للســـيارات األســـبوع الماضي بروز رؤيـــة أرامكو 
الســـعودية الواضحـــة حـــول تحقيـــق خفـــض حقيقـــي 
النبعاثـــات الكربون في قطـــاع مركبات النقـــل الخفيفة. 
ودعت الشـــركة نحـــو عشـــرة آالف صحافـــي و700 ألف 
زائـــر للمعـــرض الذي يســـتمر حتـــى 17 مـــارس الجاري، 
لالطالع على األهمية الكبـــرى لتصنيع محرك االحتراق 
الداخلـــي والوقـــود الخاص بـــه بكفاءة أفضـــل، للحد من 

انبعاثات الغازات الدفيئة.
ورغـــم أن أرامكو الســـعودية ال تصنع الســـيارات، فقد 
كانت إحـــدى شـــركتين للنفط والغـــاز اشـــتركتا في هذا 
المعـــرض إلـــى جانـــب 180 عارًضـــا، إذ إن 53٪ مـــن 
االســـتهالك النهائـــي للنفـــط الخـــام يذهـــب إلـــى وقود 
ح األبحاث أن أســـهل وأســـرع طريقة  النقـــل، حيـــث توضِّ
لخفـــض االنبعاثـــات فـــي قطـــاع النقـــل، هي مـــن خالل 

التركيز على تطوير كفاءة محرك االحتراق الداخلي.
وقـــال كبير اإلدارييـــن التقنيين في أرامكو الســـعودية، 
األســـتاذ أحمـــد الخويطـــر: »نـــرى بالتأكيـــد أن القيـــود 
المتصلة بالكربـــون موجودة لدينـــا، وأن المجتمع بحاجة 
إلى تقليـــل االنبعاثات الكربونية، ونعتقـــد إننا نؤدي دوًرا 
فـــي العمـــل مـــع قطـــاع الســـيارات فـــي تحســـين كفاءة 
محـــرك االحتـــراق الداخلـــي، وبالتالي تقليـــل االنبعاثات 

عبر سلسلة القيمة لدينا«.
فمـــن خـــالل مبـــادرة شـــركات النفـــط والغاز بشـــأن 
المنـــاخ التي يقودها رؤســـاء الشـــركات وكبار مســـؤوليها 
التنفيذييـــن، تعتقـــد أرامكـــو الســـعودية أن التعـــاون هو 
المفتـــاح لتطويـــر وتســـريع االنتشـــار علـــى المســـتوى 
التجـــاري للتقنيـــات المبتكـــرة التـــي تخفـــض االنبعاثات 

وتساعد في معالجة التغيُّر المناخي.

الحاجة ملحركات االحتراق الداخلي 
واملحركات الكهربائية مًعا

وبموازاة تطوير الســـيارات الكهربائية كجزء من الحل 
فـــي قطاع النقل، فـــإن التوقعات، حتـــى المحافظة منها، 
تُظهـــر أن محـــرك االحتراق الداخلي ســـيبقى مســـيطًرا 
علـــى تشـــغيل 85٪ مـــن الســـيارات فـــي العالـــم بحلول 

األربعينيات من القرن الحالي.
وفـــي هـــذا الصـــدد قـــال أحمـــد الخويطـــر: »يحاول 
البعـــض تصويـــر محـــرك االحتـــراق الداخلـــي وكأنه في 
منافســـة مع المحرك الكهربائـــي. إال أننا في الحقيقة ال 
ننظر إلى األمر بـــأن هناك طرًفا خاســـًرا وآخر رابًحا«. 
»بـــل إننا نرى كلتـــا التقنيتين تُكمـــالن بعضهما في قطاع 
النقل، ونعتقد بأن الســـيارات الهجينـــة أفضل مثال على 

ذلك«.
وأضـــاف الخويطـــر: »كمـــا نعتقـــد بـــأن هنـــاك قيمة 
كبيرة في تحســـين كفاءة محـــركات االحتـــراق الداخلي، 
إذ إنها تمثل مصدًرا أساًســـا للطاقـــة. وحتى المحركات 

جانيت بينهيرو

الكهربائيـــة تحصل هي أيًضـــا بدورها علـــى طاقتها من 
محطات توليد الطاقة«.

وأوضـــح الخويطـــر أن الجـــزء األكبر من ســـوق النقل 
هـــو أكبـــر مـــن أن تؤثـــر فيـــه مركبـــات خفيفـــة تتضمن 
ســـيارات كهربائية تعمل بالبطارية فقـــط. وقال: »يحتاج 
ويمكـــن  الكربونيـــة،  االنبعاثـــات  تقليـــل  إلـــى  العالـــم 
للمحـــركات التي تعمل علـــى الكهرباء أن تـــؤدي دوًرا في 
معالجـــة تلـــك االنبعاثـــات. لكن هنـــاك إجماًعـــا على أن 
محرك االحتراق الداخلي ســـيبقى ســـائًدا لعقود مقبلة، 
كما أن تحســـينه ســـيؤدي إلى أعظم الفوائد البيئية على 

المدى القصير إلى المتوسط«.

الحيادية التقنية هي الخيار 
األفضل للتغيُّر املناخي

ر الخويطر من اقتراحات بعـــض الحكومات التي  وحـــذَّ
تدعـــو إلى حظـــر بيـــع أو إنتـــاج أو اســـتخدام المركبات 
التي تعمل بمحركات االحتـــراق الداخلي. إذ من األفضل 
لكوكبنـــا أن يقـــوم صانعو السياســـات بتنفيذ سياســـات 

محايدة من الناحية التقنية.
وقـــال: »إن السياســـات التـــي تراعـــي دورة االنبعاثات 
لـــكل مـــن الســـيارات الكهربائية والســـيارات التـــي تعمل 
بمحـــرك االحتـــراق الداخلـــي - وليـــس فقـــط انبعاثات 
العادم - تؤكد أن وضـــع أطر تنظيمية يُخفِّض االنبعاثات 

الفعلية، وليس مجرد تفضيل تقنية على أخرى«.
وتلتـــزم أرامكـــو الســـعودية بتطوير تقنيـــات ذات كفاءة 
عاليـــة في خفـــض االنبعاثـــات. ومـــن المتوقـــع أن يؤدي 

تطويـــر محـــرك االحتـــراق الداخلـــي دوًرا ملحوًظـــا فـــي 
خفـــض االنبعاثات أكثـــر مـــن الســـيارات الكهربائية على 
المـــدى القصير. وتتضمن شـــبكة أبحاث النقـــل العالمية 
التابعـــة ألرامكـــو الســـعودية أربعـــة مراكـــز هـــي: مركـــز 
األبحاث والتطوير في الظهـــران، ومركز أرامكو لألبحاث 

فـــي مدينـــة ديترويـــت بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، 
ومركـــز أرامكـــو ألبحاث الوقـــود في العاصمة الفرنســـية 

باريس، ومركز األبحاث في عاصمة الصين، بكين.
ومن المتوقـــع أن ينمو الطلـــب العالمـــي لتزويد قطاع 
النقل بالطاقة بشـــكل كبير في العقـــود المقبلة، مدفوًعا 
فـــي المقـــام األول باســـتخدامات المركبـــات الثقيلة مثل 
الشـــاحنات ووســـائل النقل البحري، وكالهما يســـتخدم 

محركات االحتراق الداخلي.
وقـــال كبيـــر التقنييـــن في قســـم بحـــوث الوقـــود في 
مركز األبحاث والتطوير في أرامكو الســـعودية، األســـتاذ 
عامـــر العامر: »إنه من خالل التعاون الوثيق مع شـــركات 
صناعـــة الســـيارات العالميـــة، تواصـــل الشـــركة برامـــج 
األبحـــاث لتطويـــر وإثبـــات حلـــول الوقـــود والمحـــركات 
الجديـــدة القـــادرة علـــى تحقيق خفـــض ُمعتبٍر فـــي ثاني 
أكســـيد الكربـــون«، مضيًفـــا: »إن الهـــدف مـــن حضورنا 
لهذا المعـــرض في جنيف هو إحـــداث تغيير فكري ناقد 
فـــي طريقـــة تصميـــم شـــركات الســـيارات لمحـــركات 

السيارات المستقبلية والوقود الذي تستخدمه«.
كما قـــال: »في عالم تعيقه انبعاثـــات الكربون، نرى أن 
مـــن الحكمـــة النظـــر فـــي الـــدورة الكاملـــة لالنبعاثـــات 
لجميـــع أنـــواع حلـــول النقـــل. إذ إن النظر إلـــى الطرف 
الرابح والطرف الخاســـر ســـيؤدي فقط إلى عواقب غير 
مقصودة علـــى المدى البعيد، وقد تـــؤدي فعاًل إلى زيادة 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون«.
وقـــال العضـــو المنتـــدب في معـــرض جنيـــف الدولي 
للســـيارات، أندريه حفتـــي، إن عالم النقـــل الفردي آخذ 
في التطور، وأن ما قّدمته أرامكو الســـعودية في معرض 

2019 يعكس هذا التطور.

التقنيات الجديدة في جناح 
أرامكو السعودية

ـــز جنـــاح أرامكـــو الســـعودية فـــي هـــذا المعرض  تميَّ
العالمـــي بأناقتـــه، وعرضـــت فيـــه حلـــول لتقنيـــة النقل 

ولمسائل تقنية حالية ومستقبلية. 
وقالـــت ممثلة العالقات اإلعالميـــة، نجود المطرودي: 
»إن الجناح الخاص بالشـــركة يروي قصة عمل الشـــركة، 
من ابتكار طـــرق في النقل إلى إنبعاثـــات كميات أقل من 
الكربـــون، باإلضافـــة إلـــى احتجـــاز الكربـــون المنبعـــث، 

واستخدام الكربون المحتجز«. 
وقالـــت المطـــرودي: »هنـــاك كثيـــر مـــن األمـــور التي 
يمكـــن القيام بهـــا لجعـــل الســـيارة أكفـــأ وذات انبعاثات 
أقـــل، بـــدًءا مـــن بدائـــل تصاميـــم المحـــرك، وأســـاليب 
االحتـــراق المختلفة، وتحســـين الوقـــود، والتقنيات التي 

نعرضها هنا تغطي هذا النطاق«.
وأضافـــت: »إن شـــعارنا فـــي المعـــرض »اليـــوم وغًدا 
والمســـتقبل«، يمثـــل اإلطـــار الزمني الـــذي يمكن خالله 
تحقيـــق هـــذه التقنيـــات وطرحهـــا لإلنتاج بكميـــات على 

نطاق تجاري«.

أحمد الخويطر يؤكد على رسالة الشركة في مقابالت حصرية مع وسائل إعالم دولية، من أن سياسات خفض االنبعاثات في 
العالم يجب أن تشمل تطوير محرك االحتراق الداخلي، وذلك ألن استخدامه سيستمر حتى األربعينيات من القرن الحالي 

على األقل.

عرضت الشركة في جناحها في معرض جنيف الدولي للسيارات في سويسرا، تقنيات 
الحد من انبعاثات الكربون في وسائل النقل.

يقوم الزوار بفحص محرك االشتعال الذي يعمل بتقنية ضغط البنزين، التي تجمع 
بين أفضل الخصائص لمحركات البنزين والديزل.

ار جناح أرامكو السعودية يطلعون على المحرك الذي يعمل بتقنية االحتراق الموزع،  زوَّ
التي من شأنها اإلسهام في رفع الكفاءة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

يسبب االشتعال الذي يعمل بتقنية االحتراق الموزع، انفجار 
حزمة من الجذور الساخنة في غرفة االحتراق الرئيسة، مما 

يوفر توزيًعا أوسع لمصادر االشتعال.
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أربعة مجاالت في تطوير 
محرك االحتراق الداخلي

بشـــهادة الدكتوراة فـــي علم االحتـــراق التـــي يحملها، 
يعيـــش عالم األبحاث كاي مورغانتي حلـــم حياته المهنية 
في مركـــز األبحاث والتطويـــر التابع ألرامكو الســـعودية، 
حيـــث تســـتثمر الشـــركة فـــي التقنيـــات التـــي ستســـمح 
لمحـــرك االحتـــراق الداخلي بحرق البنزين بشـــكل أكفأ، 
مما يُقلـــل بدرجة كبيرة مـــن انبعاثات الغازات المســـببة 

لالحتباس الحراري.
وتُركـــز األبحـــاث الرائدة على أربعة مجـــاالت لمحرك 
االحتـــراق الداخلي هـــي: أســـاليب االحتراق، وهندســـة 

المحرك، والوقود األمثل، وأنظمة ما بعد المعالجة.
وقـــال مورغانتـــي: »لقد تـــم اختراع محـــرك االحتراق 
الداخلـــي منـــذ أكثر مـــن 150 عاًمـــا، ولم يتغيـــر مفهومه 

األساس كثيًرا منذ ذلك الحين«.
ويضيف: »إن تحليـــق طائرة تجارية باســـتخدام طاقة 
البطاريـــة، علـــى ســـبيل المثال، هو أمر شـــبه مســـتحيل 
بســـبب انخفـــاض كثافـــة طاقتهـــا، وإلى أن يتم تحســـين 
كثافـــة تخزين الطاقـــة فيها، ســـيبقى محـــرك االحتراق 
الداخلـــي يعمـــل علـــى تمكيـــن أنمـــاط الحيـــاة العصرية 

لعقود عديدة مقبلة«.
وقـــال: »تُعـــد المركبـــات الكهربائيـــة جـــزًءا مهًما من 
عمليـــة تحـــوُّل الطاقـــة فـــي العالـــم، إال أن أكثـــر الطرق 
فاعلية فـــي خفض االنبعاثـــات على المـــدى القريب إلى 
المتوســـط هي فـــي جعـــل الســـيارات والشـــاحنات التي 

تعمل بالطاقة التقليدية أكفأ مما هي عليه حالًيا«.
ومـــن خـــالل إلقـــاء نظـــرة حديثة علـــى ما هـــو ممكن 
عملـــه مع هـــذا المحرك الـــذي اختُـــرع منـــذ 150 عاًما، 
فقد ظهـــرت تقنيـــات تخفض مـــن انبعاثاتـــه، وتزيد من 
كفاءتـــه، وكل ذلـــك يســـاعد فـــي الواقـــع العملـــي علـــى 

مواجهة التحدي المناخي.

أساليب االحتراق:
تقنية االشتعال بضغط البنزين

حظيـــت تقنيـــة االحتـــراق الداخلـــي الرائـــدة بمكانـــة 
بـــارزة في جنـــاح أرامكو الســـعودية. إذ إن الشـــركة، من 
خـــالل عملها مـــع شـــركات صناعـــة الســـيارات، أعادت 
النظر فـــي محرك االحتـــراق الداخلي والوقـــود الخاص 
به. ونجحـــوا مًعا في اختـــراع مزيٍج مســـتقبلٍي من تقنية 
»االشـــتعال بضغـــط البنزيـــن«، التـــي تنتج ثاني أكســـيد 

الكربون بنسبة 30٪ أقل من المحرك التقليدي.
وحيث إن محـــركات البنزيـــن تنتج انبعاثـــات أقل، في 
حين توفـــر محـــركات الديـــزل كفـــاءة أعلى، فـــإن تقنية 
االشـــتعال بضغط البنزين تجمع بيـــن أفضل الخصائص 

لكال المحركين.
وفـــي ســـياق حديثه عـــن أن تقنيـــة االشـــتعال بضغط 
البنزيـــن توفر كفـــاءة مماثلة لكفـــاءة محـــرك الديزل مع 
انبعاثـــات أقـــل بكثيـــر، يقـــول مورغانتـــي: »تســـتغل هذه 
التقنية الوقود الذي يشـــبه البنزين الذي يشـــتعل بشـــكل 
ر خليًطا محســـًنا للتكوينـــات قبل عملية  أســـهل، مما يوفِّ

االحتراق«.
ويمكـــن أن تدخل هـــذه التقنية في تصنيـــع المركبات 
المخصصة لنقـــل الركاب والمركبـــات التجارية على حٍد 
ســـواء. وقد تصـــدرت شـــركة مـــازدا للســـيارات اعتماد 
هذا المنهـــج، من خـــالل محركها »ســـكاي آكتيف إكس« 
الـــذي تهـــدف الشـــركة إلى إطالقـــه في وقـــت الحق من 

هذا العام.
 

تقنية االحتراق املوزّع
تقـــوم محركات البنزين التي تســـتخدم تقنية تســـخين 
الوقـــود بعمليـــة الحرق داخل مســـاحة محصورة تســـمى 
حجـــرة االحتـــراق، حيـــث تُطلـــق المكابس التـــي تحرك 

ذراع المحرك لتدوير إطارات السيارة.
ويعمـــل العلمـــاء علـــى تطويـــر طريقـــة أفضـــل لبـــدء 
االحتـــراق فـــي ظـــل ظـــروف أصعـــب، وزيـــادة كفاءتـــه، 

باإلضافة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
فبـــداًل مـــن شـــمعة االحتـــراق التـــي تســـتخدم عـــدًدا 
محدوًدا مـــن مصادر االشـــتعال، تعمل »تقنيـــة االحتراق 
المـــوزع« المبتكرة علـــى خلط كميـــة صغيرة مـــن الهواء 
والوقـــود في غرفـــة ما قبـــل االحتـــراق. ويتـــم بعد ذلك 
انفجار حزمة من الجذور الســـاخنة فـــي غرفة االحتراق 
الرئيســـة، ممـــا يوفـــر توزيًعا أوســـع لمصادر االشـــتعال 

بداًل من شعلة االحتراق التقليدية.
 

تصميم املحرك:
تقنية املكابس املتعاكسة

أنتـــج التفكير المـــرن فـــي التصميم المـــادي لمحرك 

االحتـــراق الداخلي واحًدا من أكثـــر التصميمات الواعدة 
التي تُحقق أقصى كفاءة للمحرك، وتضاعف طاقته.

ويُعـــدُّ محرك المكابس المتعاكســـة تقنية حديثة تعمل 
عليها أرامكو الســـعودية مع اثنتين من شـــركات التطوير 
التقنـــي، إحداها فـــي الواليات المتحـــدة األمريكية وهي 
أكاتيـــز بـــاور، واألخـــرى فـــي أوروبـــا وهـــي »آي إن إن 

إنجين«.
ويوضـــح مورغانتـــي أنه بـــداًل مـــن اســـتخدام مكبٍس 
واحـــٍد لكل أســـطوانة، فـــإن التصميم الجديد يســـتخدم 
مكبســـين لـــكل أســـطوانة، مما يتيح نســـبة تمـــدد أعلى، 
وفقدان حرارة أقـــل بكثير. األمر الذي يـــؤدي بدوره إلى 

تحقيق كفاءة فائقة.
ويوضـــح قائاًل: »يســـتخدم التصميـــم مكابس مزدوجة 
فـــي كل حجـــرة احتـــراق، وهـــي تتحـــرك نحـــو بعضهـــا 
البعـــض في عمليـــة الضغـــط، وتلتقي في أعلـــى النقطة 
الميتـــة، ثـــم تندفـــع مبتعـــدة عـــن بعضهـــا البعـــض عند 

حدوث االحتراق في دورة ثنائية الشوط«.
وينطـــوي هـــذا التصميـــم علـــى التخلـــص مـــن رأس 
األســـطوانة الذي يزيد االحتـــكاك ومجموعة الصمامات 

التي تؤدي إلى فقدان الحرارة.

أنواع وقود محسنة
قـــام الباحثـــون في أرامكـــو الســـعودية بتحســـين أداء 
الوقـــود وتخفيـــض انبعاثاتـــه باســـتخدام نظـــام ثنائـــي 
الوقـــود. حيـــث يعمل الوقـــود الثاني عالـــي األوكتان على 
زيـــادة أداء نظام وقود البنزين األســـاس الذي يســـتخدم 
وقـــوًدا عالي األوكتـــان في الظـــروف التـــي تتطلب ذلك، 
ووقـــوًدا منخفض األوكتان فـــي ظروف القيـــادة العادية. 
ويتـــم اســـتخدام األوكتـــان فقط عنـــد الحاجـــة لمطابقة 
المتطلبـــات المحـــددة للمحرك بشـــكٍل فـــوري، وتتراوح 

الكفاءة المتحققة ما بين 6% إلى ٪8.
وقد طورت الشـــركة، مؤخـــًرا، تقنية األوكتان حســـب 
الطلب على ســـيارة فـــورد رابتور، بعدما ُعرضت ســـابًقا 

في سيارة بيجو 308.
  

تقنيات ما بعد املعالجة
إزالة الكربون من املصدر

يمثـــل احتجـــاز الكربـــون مـــن غـــازات العـــادم إحدى 
الطـــرق لمواجهة تحـــدي التغيُّر المناخـــي العالمي. وقد 
أعـــادت أرامكو الســـعودية تصميم نظام العـــادم ليحتجز 

ثاني أكسيد الكربون داخل المركبة.
وقـــال كبيـــر الباحثيـــن في مركـــز ديترويـــت لألبحاث 
الدكتـــور مايـــكل ترافـــر: »إن أول نموذج أولي تـــم تركيبه 
في شـــاحنة بيـــك آب فورد F-250 كان قـــادًرا على حجز 
15٪ مـــن الكربـــون. ورفعنـــا تلك النســـبة إلـــى 25٪ في 
نظـــام الجيـــل الثانـــي المثبت علـــى تويوتا كامـــري. ويتم 
دمج إصدارنا األخيـــر حالًيا في شـــاحنة ثقيلة من الفئة 
8. ونتوقـــع أن نحقـــق نســـبة تتجـــاوز 40٪ مـــن الكربون 

المحتجز في العادم«.
ويعقب على ذلك كريســـتوف شـــيلو، العالـــم البارز في 
مركـــز باريـــس لألبحـــاث، بقولـــه إن هذه التقنيـــة جاءت 
فـــي الوقـــت المناســـب، ألن لوائـــح االتحـــاد األوروبـــي 
الجديـــدة ســـتلزم مصنعـــي المعـــدات الثقيلـــة األصليين 
بخفـــض انبعاثـــات ثانـــي أكســـيد الكربون بنســـبة ٪30 

بحلول عام 2030م.
ويمكـــن التخلص مـــن ثاني أكســـيد الكربـــون المخزن 
علـــى متن الســـيارة أثناء عمليـــة التزود بالوقـــود، ويمكن 
تحويـــل ثانـــي أكســـيد الكربـــون المحتجـــز إلـــى مـــواد 

ومنتجات مفيدة.
وقـــد عرضـــت أرامكـــو الســـعودية تقنيتهـــا المســـماة 
»كونفيـــرج«، التي تســـتخدم من خاللها غاز ثاني أكســـيد 
الكربـــون المســـبب لالحتبـــاس الحـــراري فـــي تصنيـــع 
منتجـــات يومية جديدة، مثـــل عجالت التزلـــج واألحذية 

وتغليف المواد الغذائية. عالم األبحاث كاي مورغانتي يشرح تقنيات الحد من االنبعاثات في قطاع النقل، مثل محرك 
االحتراق الداخلي الذي يشكل مزيًجا بين أفضل محركات الديزل والبنزين.

يشرح بيير أوليفييه كالينديني، كبير ممثلي مركز أرامكو ألبحاث الوقود في باريس )يمين( مفهوم 
المحرك الذي يعمل بتقنية المكابس المتعاكسة.

وسائل النقل تحرك اقتصاد العالم، وتفتح الفرص، وُتشعل الخيال. وفي األسبوع الماضي خالل معرض جنيف الدولي للسيارات في سويسرا، تمت دعوة العالم للتفكير بطريقٍة مختلفة حول 
طريقة تشغيل محرك االحتراق الداخلي وأنواع الوقود الفاعلة وذلك عندما شاركت أرامكو السعودية بأبحاثها األولية في مجال خفض انبعاثات الكربون.

المهندسة ألما الحسيني 
العاملة في مركز البحوث 

والتطوير وخريجة كلية 
الهندسة الميكانيكية 
بجامعة بوسطن، ترد 
على استفسارات زوار 

جناح أرامكو السعودية، 
وتشرح لهم فوائد 

التقنيات المعروضة في 
في الحد من انبعاثات 

الكربون في وسائل 
النقل.
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أرامكو السعودية
تحتفل بـ”يوم املرأة العاملي“

الظهـران - احتفـل قسـم تطويـر المـرأة وتعزيـز التنـوُّع فـي 
إدارة التطويـر اإلداري والمهنـي، مؤخـًرا، بيـوم المرأة العالمي 
باسـتضافة لقـاء هـو األول من نوعه، وحضر هـذا اللقاء الذي 
ُعقـد علـى مـدار يوميـن أكثـر مـن 700 مشـارك وأعضـاء مـن 
اإلدارة العليـا والتنفيذيـة فـي أرامكـو السـعودية، وبُـث اللقـاء 
مباشـرة علـى خدمـة »شـاهد« لموظفـي أرامكـو السـعودية. 
ويأتي االحتفال بيوم المرأة العالمي في أرامكو السـعودية في 
واالرتقـاء  النسـائية،  للكـوادر  نجـاح  إطـار عـرض قصـص 
بالمسـاواة بيـن الجنسـين، وتعزيـز مشـاركة المـرأة فـي بيئـات 

األعمال، وتبني نهج استشرافي وتشجيع التغيير اإليجابي. 
وافتتـح رئيس أرامكو السـعودية، كبيـر إدارييها التنفيذيين، 
المهنـدس أميـن بـن حسـن الناصـر، االحتفـال وأثنـى علـى 
موظفـات أرامكـو السـعودية وشـكرهن، وقـال: »أنتـن تشـجعن 
الشـابات وترفدن أعمالكن بمهارات قيمة، فأرامكو السعودية 
ترتقي بفضلكن، وال يسعني في هذا المقام سوى أن أشكركن 

على كل ما تقدمنه للشركة«. 

الكوادر النسائية في أرامكو السعودية
يقّدر مجلس البترول العالمي أن الكوادر النسـائية تسـتأثر 
بنسـبة تبلـغ 22 % مـن القـوى العاملـة فـي قطـاع النفـط والغاز 
علـى مسـتوى العالـم، ولكن نسـبتها تبلغ 10 % فقط مـن القوى 
العاملـة فـي القطاع نفسـه في مجلس التعـاون الخليجي، وفي 
هـذا السـياق قـال الناصـر »يمكـن بـذل مزيـد مـن الجهـود 

الستقطاب الكوادر النسائية للعمل في قطاع النفط والغاز«.
وأشـار الناصـر إلـى عـدد من الوظائـف التـي اضطلعت بها 
أرامكـو السـعودية خـالل السـنوات  النسـائية فـي  الكـوادر 
األخيـرة، مثـل عمل مهندسـات البتـرول في المعامـل والمواقع 
الميدانيـة وتقديـم حلـول لصعوبـات اإلنتـاج المعّقـدة وقـال: 
»تعكـف عالمـات فـي مراكـز األبحـاث والتطويـر علـى إجـراء 
أبحـاث مـن شـأنها أن تـؤدي إلـى نقلـة نوعيـة، وهـذه األبحـاث 
شـاملة بـدًءا مـن اسـتخالص ثاني أكسـيد الكربون واسـتغالله 
وتخزينـه ومـروًرا بالتكريـر وانتهـاًء بكفـاءة إنتـاج الكيميائيات. 
وتعكف المخترعات أيًضا على ابتكار أعمال ومنتجات نوعية 
جديـدة، وبيـع النفط ومنتجـات البترول المكـّررة للعمالء حول 
العالـم، ولدينـا امـرأة فـي مجلـس إدارة الشـركة، وموظفـات 
يشـغلن مناصـب قياديـة عديـدة فـي مختلـف إدارات الشـركة، 
وإن دل ذلـك علـى شـيء فإنمـا يـدل علـى التقدم الذي يشـهده 
ـة مزيـد مـن الجهـود التـي يجـب أن  قطـاع الطاقـة، ولكـن ثمَّ

تُبذل في هذا اإلطار«.
وفيمـا تسـتمر التحديات العالميـة المتمثلة بجـذب الكوادر 
النسائية لقطاع الطاقة واستمراريتها فيه، يبرز تحّد آخر هو 
معرفة السبل التي يمكن من خاللها تحقيق مساواة أمثل بين 
الجنسـين من مخـزون الكفـاءات، وقال أمين الناصر »يسـرني 
أن أرى هنـا عديـًدا مـن ممثلـي شـركائنا الرئيسـين وأنـا علـى 

ثقة أننا نستطيع أن نترك بصمة إيجابية«.

املساواة بين الجنسين سعًيا لالرتقاء 
وعلـى الصعيـد العالمـي يُحتفـل فـي يـوم المـرأة العالمـي 
باإلنجـازات االجتماعيـة واالقتصاديـة والثقافيـة والسياسـية 
للمـرأة، وقـد تنـاول اللقـاء موضـوع المسـاواة بيـن الجنسـين 
باعتبـاره مسـألة تخـص العمـل. وُعقـدت حوارات شـارك فيها 
رّواد في هذا المجال وحلقات نقاش وورش حظي المشاركون 
من خاللها بفرصة االطالع على سـبل تحقيق مسـاواة أفضل 
بيـن الجنسـين في القـوى العاملة ومجالـس اإلدارة والمجالس 
والعامـة  الخاصـة  القطاعـات  مـن  وغيرهـا  الحكوميـة، 

والتعليمية.    
تحـدث المديـر التنفيـذي للمـوارد البشـرية، األسـتاذ نبيـل 
للنهـوض  الجنسـين  بيـن  المسـاواة  أهميـة  حـول  الدبـل، 
»كشـفت  فقـال:  والمجتمعـات،  واالقتصـادات  بالشـركات 
األبحـاث مـراًرا وتكـراًرا أن الشـركات التـي تراعـي المسـاواة 
بين الجنسـين تُحقق أرباًحا وإيرادات أكثر ومسـتوًى أعلى من 
االبتـكار، ومـن هـذا المنطلـق ليـس لدينـا شـك حـول السـبب 

الذي يجعل المساواة بين الجنسين أمًرا مهًما«.  
وسـلط الدبـل الضـوء علـى أربعـة تحديات مرتبطـة بقطاع 

شايستا خان

النفـط والغـاز: اسـتئثار الرجـال بالعمـل فـي قطـاع النفـط 
والغـاز حسـبما تُظهـر اإلحصـاءات، والقيـود المفروضـة على 
الوظائـف المتاحة للكوادر النسـائية، واالفتقـار لفرص التعلم 
للكفـاءات النسـائية فـي المـدارس الفنيـة والمهنيـة، والتصور 
القائـل بتجاهـل الكـوادر النسـائية احتمـاٌل وارد فيمـا يخـص 
المناصـب القياديـة. وأورد الدبـل عـدًدا مـن المبـادرات التـي 
أطلقتهـا الشـركة في إطـار مسـاعيها لتحقيق مبدأ المسـاواة 
بيـن الجنسـين سـعًيا لالرتقـاء، وقـال: »نبـذل جهـوًدا لضمـان 
تمتع المرأة بفرص أكثر من ذي قبل، ويسـعدني أن أقول إننا 
اسـتطعنا خالل السنوات العشر الماضية أن نضاعف أعداد 
الكـوادر النسـائية، ومعـدالت توظيفهـن لدينـا حالًيـا غيـر 
مسـبوقة، باإلضافة إلى التغييرات التي شـهدها نظام العمل، 
مؤخـًرا، والتـي أسـهمت فـي إتاحـة نسـبة أكثـر مـن 83 % مـن 

فئـات الوظائـف المتاحـة لدينـا للكـوادر النسـائية. ولتوفيـر 
فـرص التعلـم فـي القطاعيـن الفنـي والمهنـي فقـد أسسـنا 
أكاديميـة القيـادة الوطنيـة وهـي أول أكاديميـة مهنيـة تحظـى 
بالرعايـة للكـوادر النسـائية فـي قطـاع النفـط والغـاز، ونعكف 
حالًيـا علـى اسـتخدام أفضـل التقييمـات وتحليـل البيانـات 
للمناصـب  النسـائية  الكـوادر  مـن  مزيـد  للتعجيـل بصعـود 
القيادية، والخالصة في هذا المقام أننا نسـتثمر في كوادرنا 
النسائية على جميع المستويات، ونواصل هذا االستثمار في 

كل مرحلة من مراحل مسيرتهن المهنية«. 
سـعًيا  الجنسـين  بيـن  »المسـاواة  شـعار  مـع  وانسـجاًما 
لالرتقـاء« العالمـي قـال الدبـل: »ستسـتفيد أرامكـو السـعودية 
المؤسسـات  منظومـة  ضمـن  الموجـودة  الشـراكات  مـن 
الحكوميـة  والجهـات  والغـاز  النفـط  وقطـاع  األكاديميـة 

والمؤسسات غير الربحية بأكملها«.

التشجيع على التغيير واملساواة بين 
الجنسين وتعزيز مشاركة املرأة

حظـي المشـاركون خـالل يومـي اللقـاء بفرصـة االسـتماع 
لصنـاع التغييـر ومن بينهم األسـتاذة جنيفر هارتسـتوك، نائبة 
الرئيـس وكبيـرة مسـؤولي المعلومـات فـي شـركة بيكـر هيـوز، 
واألسـتاذة سـفانة دحالن، التي تعمل محامية وتشـغل منصب 
الرئيـس وكبير اإلداريين التنفيذيين في شـركة تشـكيل، اللتان 
سـردتا مسـيرتيهما الشـخصية، وقـد شـجعت الشـعارات التي 
يقـوم عليهـا مبـدأ كسـر الحواجـز التـي تعـوق المسـاواة بيـن 
الجنسـين الحضور على رفع سـقف طموحاتهم. فجينيفر من 
رّواد مجاالت العلوم والتقنية والهندسـة والرياضيات، وسفانة 
أول سـعودية تحصـل علـى رخصة لمزاولة مهنـة المحاماة في 

المملكة.
وشـارك في اللقاء كلٍّ من األسـتاذة نعمة النواب وهي فنانة 
سـعودية بـارزة وشـاعرة وكاتبـة وواحـدة مـن رّواد تفعيـل دور 
الشـباب علـى مسـتوى العالـم، واألسـتاذة إيمـان قسـتي وهـي 
عازفة بيانو شابة، وأعجب الحضور بالشعر الذي ألقته نعمة 
والمقطوعة التي عزفتها إيمان على البيانو في أجواء ساحرة 

ملؤها التغني بإنجازات الماضي والتفاؤل بمستقبل مشرق.
وتمّكن المشاركون في اللقاء من خالل حلقة نقاش بعنوان 
»دور الرجـال فـي تقّدم النسـاء« من تكوين صـورة أفضل حول 
الحواجـز التـي تحـول دون تحقيـق المسـاواة بيـن الجنسـين، 
وشارك في حلقة النقاش التي أدارت دفتها ريم الغانم كل من 
مـن األسـتاذ فهـد سـندي مديـر إدارة الطيـران فـي أرامكـو 
السـعودية، والدكتور خالد الظاهر العضو المنتدب في شـركة 
أكسنتشـر فـي المملكـة العربيـة السـعودية، واألسـتاذ خالـد 
معينـا رئيـس التحريـر السـابق لصحيفـة سـعودي جازيـت، 
وصحيفة عرب نيوز، واألستاذة شيال الرويلي كبيرة اإلداريين 
التنفيذييـن فـي شـركة وصايـة الخليـج لالسـتثمار، واألسـتاذة 
فـي  التنفيذييـن  اإلدارييـن  كبيـرة  ويلومسـن  أرنسـتن  تينـي 
آنـد بيونـد قـروب فـي الدانمـارك. وطلـب  مجموعـة أبـف 
المشـاركون في حلقة النقاش من الحضور أن يطرحوا ما في 
جعبتهم من أسـئلة، وناقشـوا سـبل التغلب على حاالت التحّيز 
الالشـعورية وضربوا أمثلة على السـبل التي يُمكن للرجال من 
خاللها مساندة ودعم المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة 

المرأة في أماكن العمل.  
كمـا نُظمـت حلقـة نقـاش ثانيـة بعنـوان »تشـجيع األجيـال« 
أدارت دفتهـا األسـتاذة إثنـي ترينـور، العضـوة المنتدبـة فـي 
شـركة إي ترينـور ميديـا، وشـارك فيهـا كّل مـن سـعادة عضـو 
مجلـس الشـورى األسـتاذة هـدى الحليسـي، والدكتـورة ثريـا 
عبيـد المديـرة التنفيذيـة السـابقة لصنـدوق األمـم المتحـدة 
ثريـا  واألسـتاذة  هـدى  األسـتاذة  شـجعت  حيـث  للسـكان، 
المشـاركين علـى التعبيـر عـن آرائهـم والثبـات فـي مواجهـة 

الشدائد.

م لهن الشكر، وذلك في االحتفال األول  أمين ناصر خالل كلمته االفتتاحية التي أثنى فيها على موظفات أرامكو السعودية وقدَّ
من نوعه الذي أقامته أرامكو السعودية بيوم المرأة العالمي في الظهران )تصوير: مؤيد القطان(

نت ثريا عبيد وهدى الحليسي. حلقة نقاش أدارتها إثني ترينور، تضمَّ

جنيفر هارتسوك شاركت 
الحضور رحلتها لتصبح من 

رّواد مجاالت العلوم والتقنية 
والهندسة والرياضيات.

ألهمت سفانة دحالن 
الحضور بتجربتها الثرية 
كأول سعودية تحصل على 

رخصة لمزاولة مهنة 
المحاماة في المملكة.

تشارك جيما دا أوريا  من 
شركة ماكينزي الحضور 

أفضل الممارسات العالمية 
لتطبيق السلوكيات التي 

تعّزز مشاركة المرأة.

تتحّدث كاثرين سملر من 
كورن فيري عن قيادة أداء 
مؤسسي أفضل من خالل 

ع. التنوُّ
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وقالت األسـتاذة بشـاير الجابري التي تشغل منصب محللة 
حسـابات في إدارة محاسـبة األعمال: »أجواء اللقاء مشـجعة، 
خاصـة فيمـا يتعلـق بقـادة أرامكـو السـعودية، فالتصريحـات 
المؤثـرة التـي أدلـى بهـا كّل مـن أميـن الناصـر، واألسـتاذ نبيـل 
الدبل في بداية اللقاء، شـجعتني فضاًل عما تالها من كلمات 

لمتحدثيـن بثـوا الحماس فـي الحضور وحلقات نقاش شـيقة. 
غمرنـي االحتفـال بهـذا اليـوم المميَّـز مـع شـركتنا بمشـاعر 
السـعادة والفخـر العميقـة، ألننـي مـن الكـوادر النسـائية فـي 

أرامكو السعودية«.

الوقت املناسب ليقوم القادة بالتغيير  
رّكـز اليـوم الثانـي مـن اللقـاء علـى المناصـب اإلداريـة فـي 
أرامكو السـعودية والمناصب القياديـة األخرى، ونظم الخبراء 
المتخصصـون فـي الشـركة باإلضافـة إلى شـركة كـورن فيري 
وشـركة ماكنـزي آنـد كومبانـي لالستشـارات جلسـات تفاعلية 
حـول النهـوض بـاألداء مـن خـالل المسـاواة بيـن الجنسـين، 
وتعزيـز مشـاركة المـرأة وتطبيـق أفضـل الممارسـات العالمية 
علـى السـلوكيات التـي تُعـّزز مشـاركة المـرأة، ومعرفـة سـبل 

الخروج بحلول التغيير الناجعة.
وشـكرت سلسـبيلة الحربـي، التـي تشـغل منصـب مـدرب 
مهـارات صناعيـة فـي إدارة خدمـات المنافـع والمرافـق، إدارة 
التطويـر اإلداري والمهني في تنظيم هذا اللقاء وقالت: »بدت 
الجهود الدؤوبة التي بُذلت لتنظيم هذا اللقاء واضحة في كل 
جانب من جوانبه، فالمرء يطمئن بعد مشـوار مهني طويل مع 
أرامكـو السـعودية عندما يرى آفاًقا جديـدة لألجيال الجديدة 
علـى صعيد المسـاواة بين الجنسـين، وتعزيز مشـاركة المرأة، 
وقـد شـعرت بسـعادة غامـرة عندمـا شـهدت حضـور أكثـر مـن 
700 مشـارك ومشـاركة فـي يومـي اللقـاء«، فيمـا قالـت رحمـة 
النواب التي تشـغل منصب رئيسـة قسـم تطوير المرأة وتعزيز 
التنـّوع بالوكالة »هذا اللقاء خير شـاهد علـى الرغبة وااللتزام 
باالسـتمرار فـي مسـيرة تفعيـل دور المـرأة فـي المملكـة وفـي 

العالم«.

وفـي ختـام اللقاء الذي شـهد نجاًحـا كبيًرا قال مديـر إدارة 
التطويـر اإلداري والمهني، األسـتاذ كولن سـلومان: »يفتح هذا 
اللقـاء الرائـد األبـواب أمـام حـوارات وتوصيـات ووجهات نظر 
جديدة، والمسـاواة بين الجنسين وتعزيز مشـاركة المرأة تبدأ 
مـن المناصـب القيادية، وقد حان الوقت ليبدأ القادة بالتغيير 

وإتاحة الفرص وتوفير بيئة تعّزز مشاركة المرأة«.
لالطـالع علـى مزيـد مـن المعلومـات حـول سـبل المشـاركة 
فـي جهـود المسـاواة بيـن الجنسـين وتعزيـز مشـاركة المـرأة 

يرجى التواصل على عنوان البريد اإللكتروني التالي:
WomenDevelopmentProgram@exchange.aramco.com.sa

الظهـــران - في إطـــار الجهـــود التـــي تبذلها 
أرامكو الســـعودية لتمكيـــن الموظفـــات، قّدمت 
نورة الدوســـري أول تمثيل رســـمي لهـــا - نيابة 
عن الشـــركة - أمـــام محاكـــم العمل الســـعودية 

في وزارة العدل.
تعمـــل نـــورة الدوســـري كمستشـــار عالقـــات 
العمـــل فـــي قســـم عالقـــات العمـــل فـــي إدارة 
سياســـات وتخطيـــط المـــوارد البشـــرية. وهـــي 
حاصلة علـــى درجـــة البكالوريوس فـــي القانون 
وشـــهادة الماجســـتير فـــي القانـــون التجـــاري 
الدولـــي والقانـــون والحوكمـــة من كليـــة الحقوق 
في واشـــنطن في الواليات المتحـــدة األمريكية. 
ومنـــذ انضمامها إلى الشـــركة في عـــام 2014م، 
قّدمت الدوســـري استشـــارات قانون العمل إلى 
عديـــد مـــن الدوائر، بما فـــي ذلك إدارة شـــؤون 
الموظفيـــن، وخدمـــات أمن الشـــركات، وإدارات 
التدقيـــق الداخلـــي. وهـــي تتولى أيًضـــا دعاوى 
العمـــل وحصلـــت، مؤخـــًرا، على توكيل رســـمي 
لتمثيل أرامكو الســـعودية والدفاع عنها رســـمًيا 

أمام محاكم العمل.
تقـــول الدوســـري: »هـــذا اإلنجـــاز لـــه تأثيـــر 
إيجابي كبير علـــى حياتي. لقد أوجـــدت طريًقا 
جديـــًدا لـــي وللشـــركة«. وتضيـــف قائلـــة: »لقد 
منحنـــي والـــداي والشـــركة كل الدعـــم الـــذي 
أحتاجه للســـير في هـــذا الطريـــق واتبع حلمي. 
وأنصح الشـــابات، الالئي ربمـــا يخضن مجاالت 
عمـــل غير تقليديـــة، أن يتبعن أحالمهـــن دائًما. 
كمـــا أتمنـــى أن يُحّفـــز هـــذا اإلنجـــاز النســـاء 

لتحقيق أحالمهن«.

أول محامية ُتمثل 
أرامكو السعودية في 

محكمة العمل

ريم الغانم، إلى يسار الصورة، تدير حلقة نقاش »دور الرجال في تقّدم النساء« تضم فهد سندي وتين أرنستين وخالد معينا وخالد الظاهر وشيالء الرويلي.

مة الحفل، فداء التويجري، تتحّدث إلى الحاضرين خالل االحتفال الذي أقامته الشركة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، على مدار يومين. مقدِّ

يقول كولن سلومان إن هذا 
اللقاء الرائد يفتح الباب 

أمام حوارات وتوصيات 
ووجهات نظر جديدة.

يتحدث مايكل هايتر من  
شركة كورن فيري خالل 

جلسة تفاعلية حول تحسين 
األداء التنظيمي.

من خالل مهمة "التوازن من أجل األفضل"، يشارك نبيل 
الدبل بعض المبادرات التي يتم تطبيقها في أرامكو 

ع. السعودية لتعزيز التنوُّ
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#لت
ـــد المركـــز الســـعودي لكفـــاءة الطاقة  الريـــاض - وحَّ
)كفاءة( شـــكل بطاقـــة كفـــاءة الطاقة لألجهـــزة المنزلية 
التي يسترشـــد بهـــا العميـــل، لمعرفة جـــودة األجهزة في 
توفيـــر الطاقة ضمـــن جهود المركز فـــي الحملة الوطنية 
لترشـــيد اســـتهالك الطاقـــة تحت اســـم #لتبقـــى والتي 

تندرج تحت البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة.
وكشـــفت كفـــاءة عبـــر موقعها وحســـاباتها فـــي مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي، عـــن الشـــكل الجديـــد لبطاقـــة 
األجهـــزة المنزليـــة مثـــل مكيفـــات الهـــواء وغســـاالت 
المالبـــس والثالجـــات وســـخانات الميـــاه، والتـــي تـــم 
توحيدها لتعتمد على نظام المســـتويات المماثل لبطاقة 
اقتصاد الوقود للسيارات والذي تســـُهل قراءته، بدالً من 

النجوم. وتســـاعد بطاقة الكفـــاءة الجديدة في تبســـيط إبراهيم الراجحي 
اختيار األجهـــزة، حيث تتوفر معلومـــات مختلفة مثل نوع 
الجهاز ورمز االســـتجابة السريعة والســـعة وغيرها التي 
ـــن المشـــتري مـــن اختيـــار الجهـــاز األمثـــل، حســـب  تُمكِّ
االحتياجات والجودة فـــي توفير الطاقـــة. ولهذه العملية 
فوائـــد عدة غير توفيـــر الكهرباء ومنهـــا التقليل من عدد 
األجهزة الرديئة فـــي توفير الطاقة وانخفـــاض احتمالية 
انقطـــاع الكهربـــاء فـــي الصيـــف بســـبب زيـــادة الحمـــل 
والزيـــادة مـــن المنافســـة بيـــن المصنِّعيـــن المحلييـــن 

والمورِّدين لألجهزة من الخارج.
تـــم إنشـــاء المركـــز الســـعودي لكفـــاءة الطاقـــة فـــي 
نوفمبـــر 2010م عـــن طريـــق تحويـــل البرنامـــج الوطنـــي 
المؤقت إلدارة وترشـــيد الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز 
للعلـــوم والتقنية إلى مركـــز وطني دائم ويرتبط مباشـــرة 

برئيـــس المدينـــة. وانطلقـــت حملـــة #لتبقـــى فـــي مايو 
2014م وتهـــدف إلى رفع مســـتوى الوعي بأهمية ترشـــيد 
اســـتهالك الطاقـــة عـــن طريـــق معرفـــة كفـــاءة مختلف 
المنتجـــات الكهربائية واإلطـــارات والمركبات، وتصحيح 
ســـلوكيات االســـتهالك الخاطئـــة عبـــر حمـــالت توعوية 
وتثقيفية مبســـطة. وتعتمد الحملة على دراســـات علمية 
وخبـــرات محليـــة ودوليـــة فـــي مجـــال توعيـــة المجتمع 
وتجـــارب ســـابقة لحمـــالت مماثلـــة مـــن مختلـــف دول 

العالم.
الرجاء زيارة الموقع Taqa.gov.sa وحســـابات التواصل 
االجتماعـــي Taqa_SA@ لمزيـــد مـــن المعلومـــات حـــول 
حملـــة #لتبقـــى وكيفيـــة توفير الطاقـــة وتحميـــل تطبيق 
»تأكـــد« علـــى األجهـــزة المحمولـــة للتحقق مـــن بطاقات 

كفاءة الطاقة والمقارنة بين المنتجات الكهربائية.
ة 
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الظهـــران - وضعـــت أرامكـــو الســـعودية 13 فريًقـــا وموظفيـــن اثنيـــن علـــى 
منّصـــة التكريـــم، مســـاء أمـــس األربعـــاء، فـــي قاعـــة الغـــّوار )فـــي الظهـــران(، 
ـــز فـــي الشـــركة  فـــي واحـــدٍة مـــن مناســـباتها االســـتثنائية، لتوزيـــع جوائـــز التميُّ

لعام 2019م. 
حضـــر الحفـــل معالـــي وزيـــر الطاقـــة والصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة رئيـــس 
مجلـــس إدارة الشـــركة المهنـــدس خالـــد بـــن عبدالعزيـــز الفالـــح، وأعضـــاء 
مجلـــس اإلدارة وأعضـــاء اإلدارة العليـــا بالشـــركة، وعـــدٌد كبيـــر مـــن القيادييـــن 

والموظفين.
وفـــي كلمتـــه؛ أشـــاد رئيـــس أرامكـــو الســـعودية، كبيـــر إدارييهـــا التنفيذييـــن، 
ميـــن بقولـــه: »نجتمـــع  المهنـــدس أميـــن حســـن الناصـــر، بالموظفيـــن المكرَّ
ــًرا وأضافـــت  هنـــا الليلـــة لتكريـــم أنـــاس ابتكـــروا حلـــواًل حققـــت تقدًمـــا كبيـ
قيمـــة كبيـــرة إلـــى أعمالنـــا«، مضيًفـــا أن »هـــذه االبتـــكارات هـــي التـــي أدت إلـــى 
التقنيـــات  وتطويـــر  االكتشـــافات،  وتحقيـــق  الكبـــرى،  المشـــاريع  إنجـــاز 
الجديـــدة، وإيجـــاد أعمـــال مبتكـــرة، وزيـــادة معـــدالت كفـــاءة التكلفـــة، والحـــد 
مؤكـــًدا  الجوائـــز  علـــى  الحاصليـــن  جميـــع  وخاطـــب  المخاطـــر«،  مـــن 

أحقيتهم بالفخر نظير إنجازاتهم التي قّدموها للشركة.
ـــز،  وأضـــاف: »لقـــد أثبتـــم أنـــه ال توجـــد طريـــق مختصـــرة لتحقيـــق التميُّ
ـــز وإدراك  وبرهنتـــم علـــى تحّلَيكـــم بـــروح التحـــّدي الالزمـــة لتحقيـــق التميُّ
مـــا ال يدركـــه اآلخـــرون، وإنجـــاز مـــا لـــم ينجـــزه اآلخـــرون بعـــد. لذلـــك فإننـــي 
بالنيابـــة عـــن أرامكـــو الســـعودية، أتقـــّدم بخالـــص الشـــكر لـــكلٍّ منكـــم علـــى 

ز الذي يتحقق كل يوم للشركة على أيديكم«. التميُّ
الســـعودية  أرامكـــو  مـــا حرصـــت  وبرنامجـــه  الحفـــل وحضـــوره  وأكـــد 
ـــز متواصـــاًل عبـــر األجيـــال حتـــى أصبـــح  وموظفوهـــا مـــن تحقيـــق التميُّ
ـــز ســـمة مـــن الســـمات األســـاس فـــي جميـــع أعمـــال الشـــركة. وعلـــى مـــدى  التميُّ
ـــز الـــذي  عقـــود طويلـــة نجحـــت الشـــركة بأيـــدي كوادرهـــا فـــي تحقيـــق التميُّ
يكفـــل لهـــا ريـــادة صناعـــة النفـــط والغـــاز علـــى مـــدى عقـــود قادمـــة مـــن خـــالل 
إدارة مـــوارد المملكـــة الثريـــة بالنفـــط والغـــاز والمعرفـــة ألكثـــر مـــن 80 عاًمـــا، 
وابتـــكار طـــرق جديـــدة لتحقيـــق أعلـــى قيمـــة ممكنـــة ســـواء أكان فـــي أعمـــال 

استخراج النفط أم تكريره.

هذه البتكارات هي 
التي أّدت إلى إنجاز 
املشاريع الكبرى، 

وتحقيق الكتشافات، 
وتطوير التقنيات 

الجديدة، وإيجاد أعمال 
مبتكرة، وزيادة 

معّدلت كفاءة 
التكلفة، والحد من 

املخاطر
أمين الناصر

ز، وبرهنتم على تحّلَيكم بروح  »لقد أثبتم أنه ال توجد طريق مختصرة لتحقيق التميَّ
ز« .. أمين الناصر للمتمّيزين. التحدي الالزمة لتحقيق التميَّ

جانب من احتفال أرامكو السعودية بالتمّيز والمتمّيزين في الظهران بحضور معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، 
المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.

أرامكو السعودية حتتفي بالتميُّز واملتميِّزين 

13 فريًقا وموظفان يصنعون 
التغيير ويمّهدون للمستقبل 

في أرامكو السعودية

سكوت بالدوف
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25 اختراًعا في حزمة دراسة واحدة

ُكـّرم المستشـار الهندسـي األعلـى بـإدارة الخدمـات االستشـارية محمـد حمـد 
المهـذل، البتـكاره اسـتخدامات جديـدة للمنتجـات المكـررة. وقـد أدت دراسـته 
السـتخدامات الكبريـت ورمـاد النفـط وغيرها مـن المنتجات الثانويـة كمواد بناء 

محتملة، إلى الحصول على 25 براءة اختراع.
المرمـوق تقديـًرا  التكريـم  »يُشـرفني الحصـول علـى هـذا  المهـذل:  وقـال 
لجهودنـا التـي أثمـرت الحصول على 25 بـراءة اختراع، تهدف إلى إعادة تشـكيل 
مسـتقبل مـواد البنـاء«. وأضـاف: »وقـد أوجـدت هـذه االبتـكارات اسـتخدامات 
إلـى تعزيـز  الثانويـة، وسـتؤدي  جديـدة لمشـتقات النفـط والغـاز والمنتجـات 
االقتصـاد الوطنـي، وخفـض معـدالت اسـتهالك الميـاه، والحـّد مـن البصمـة 

الكربونية، وتحسين استدامة مواردنا. ولم يكن لهذا اإلنجاز أن يتحقق لوال دعم أرامكو السعودية«.
وكان الدافـع المسـتمر لالبتـكار وراء سـجل المهـذل المثيـر لإلعجـاب والمكـون مـن 25 بـراءة اختراع ُمنحـت ألرامكو 
السـعودية، وقد حقق هذا السـجل فوائد كبيرة للشـركة. وسـاعدت حلول المهذل المبدعة في خفض تكلفة البوليمرات 
المسـتخدمة فـي اإلسـفلت للتسـقيف إلـى نصف ما كانت عليـه، وألغت الحاجة إلى اإلسـمنت وإلى اسـتيراد المضافات 
المعدنيـة إلنتـاج الخرسـانة، مـع تقليـل نسـبة الحاجـة إلـى خـام الحديـد المسـتورد لخطـوط األنابيـب المغمـورة بنسـبة 
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عـالوة علـى ذلـك، مـن خـالل ابتـكار مـواد بنـاء بديلـة معّمـرة واقتصاديـة ومسـتدامة، أوجـد المهـذل أسـواًقا جديـدة 

بالكامل لعدٍد من منتجات صناعة النفط والغاز.
 ويعمـل المهـذل مستشـاًرا هندسـًيا أعلى في الشـركة، وقد سـاعد في توفير المـواد المهمة السـتخدامها في تصنيع 
الفـوالذ. كل هـذه االختراعـات لـم تولِّـد فقـط تدفقـات جديـدة محتملـة مـن اإليـرادات للشـركة، بـل كانـت، أيًضـا، مـن 
العوامـل الرئيسـة التـي أسـهمت فـي دفـع المملكـة نحـو تحسـين البنيـة التحتيـة ومـواد البنـاء المسـتخدمة فـي المنـازل 

وأماكن العمل.
 حصل المهذل على درجة البكالوريوس والماجستير في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

بن بعيجان.. تحويل املشكلة إلى حل

تـم تكريـم عبـد اهلل بـن بعيجـان لتغلبـه علـى مشـكلته التـي تمثلـت فـي التلعثـم 
وتحويلهـا إلـى حـل يخـدم اآلخريـن، وقـال إن أفضـل حافـز لـه هـو مسـاعدة 
كامـل  واسـتغالل  المألـوف  عـن  والخـروج  التحديـات  علـى تخطـي  اآلخريـن 
طاقاتهـم وإمكاناتهـم. وكانـت جهـود بـن بعيجـان قـد رّكـزت علـى التغلـب علـى 
مشـكلة التلعثـم، وكانـت هـي الدافـع لـه للبحـث عـن طـرق لمسـاعدة اآلخريـن 

الذين يواجهون المشكلة نفسها.
 اآلن وبصفـة المديـر اإلقليمـي لبرنامـج المقواير للتحكم فـي التلعثم لمنطقة 
الشـرق األوسـط، يـرأس بـن بعيجـان فريًقا مـن المتطوعيـن الذين سـاعدوا أكثر 
مـن 100 شـخص في منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا، حيـث يوجد أكثر 

من 1000 مشترك في البرنامج طلًبا للمساعدة.
وقال بن بعيجان: »أنا سـعيد للغاية ويشـرفني الحصول على جائزة التميُّز لعام 2019م«. وأضاف: »أنا أواجه مشـكلة 
التلعثـم، وأفهـم تماًمـا المواقـف التـي يمـر بهـا مـن يعانـي مـن المشـكلة نفسـها، وأشـعر أن مـن مسـؤوليتي مسـاعدتهم 
جميًعـا. سـتكون قصـص النجـاح هـي مصـدر إلهـام المجتمـع بأسـره، ويمكـن لألفـراد الذيـن يتغلبـون علـى التلعثـم أن 

يطوروا أنفسهم وينشروا اإليجابية في كل مكان«.
ومنـذ أن نطـق كلمتـه األولـى، عانـى بـن بعيجـان فـي الـكالم. ففـي طفولتـه، لـم يكـن ممكًنـا اإلجابـة عـن األسـئلة فـي 
المدرسـة. وإن ُطلـب منـه القـراءة فـي الفصـل، كان غالًبـا مـا يظـل صامًتا، وتتعـرق يداه مـن الخوف. لم تكن مشـكلة بن 

بعيجان الخجل. فكان يتلعثم في الكالم، وأتعبته هذه الصعوبات في النطق حتى سن البلوغ.
ولمواجهـة هـذا التحـّدي، تعلـم بن بعيجان بعض األسـاليب للتحّسـن كاسـتبدال الكلمات التي يصعـب نطقها، وعندما 
انضـم إلـى أرامكـو السـعودية فـي عـام 2013م كمهنـدس فـي إدارة خطـوط األنابيـب شـرق/غرب، اسـتمر البحـث عـن 
حلـول. وأخيـًرا، فـي شـهر مـارس مـن عـام 2014م، انضـم بـن بعيجـان إلـى برنامـج المقوايـر المعـروف فـي العاصمـة 
البريطانيـة لنـدن، وتعلـم بعـض األسـاليب التي سـاعدته فـي النطق والتحـدث بطريقة واضحـة ومفهومة. وبعـد أقل من 

سنة، قّدم بن بعيجان هذا البرنامج إلى الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
 واآلن يعمـل بـن بعيجـان مـع متطوعيـن آخريـن متحمسـين لمسـاعدة الذيـن يعانـون مـن التلعثـم وتغييـر حياتهـم 
لألفضـل. إنهـا رحلـة شـخصية تبـرز روح التميُّـز، والسـعي الدائـم للتحسـن، ومشـاركة الدروس المسـتفادة مـع المجتمع 
األوسـع نطاًقـا حتـى يتمكـن اآلخـرون مـن التميُّز أيًضـا. وقد أعلـن أمين الناصر قـرار الشـركة دعم هـذا البرنامج بهذه 
المناسـبة. ومنذ عام 2015م، قام برنامج المقواير في الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا بإجراء 11 دورة تدريبية ساعدت 
167 شـخًصا، ومـع أكثـر مـن 1000 شـخص آخـر فـي قائمـة االنتظار. باإلضافـة إلى ذلك، يشـارك بن بعيجـان في عديد 

من المقابالت التلفازية واإلذاعية لرفع مستوى الوعي حول التلعثم وفوائد العالج.

األول من نوعه.. تطوير أسلوب تخزين غاز 
املبيعات تحت األرض استراتيجًيا

أعضاء الفريق: 
- عثمان حميد - محبوب أحمد  

- عبده الكنشلي  - حمزة الجمعان  
- عبداهلل العقيل

أحدث الخزن االسـتراتيجي تحت األرض تغّيرات جوهرية في برنامج الغاز في أرامكو السـعودية. وسـيكون مشـروع 
تخزيـن الغـاز تحـت سـطح األرض األول فـي منطقـة الحويـة، فـي مكمـن عنيـزة للغـاز غيـر المصاحـب، واألول مـن نوعه 

الذي سوف يُطبق في المملكة العربية السعودية في أكتوبر عام 2022م.
وتنظـر المبـادرة إلـى ضـخ 1.5 مليـار قدم مكعبة قياسـية من الغـاز الفائض غير المسـتعمل في مكامن الغـاز الناضبة 
للتخزيـن تحـت األرض خـالل فتـرات انخفـاض الطلـب علـى الغـاز. ويمكـن سـحب مـا يصـل إلـى ملياريـن قـدم مكعبـة 

قياسية من الغاز الوطني خالل فترات زيادة الطلب على الغاز ومعالجته لالستخدام في المملكة.
إن االسـتفادة مـن التخزيـن تحـت األرض فـي مكامـن الغـاز غيـر المصاحـب الناضبـة تقـّدم فوائـد كبيـرة للشـركة 
والمملكـة. فتخزيـن الغاز وشـحنه خالل أوقات الذروة يرجئ االسـتثمارات الرأسـمالية للتطـورات التدريجية اإلضافية، 
واسـتخدام أصـول الغـاز الناضبـة خـالل فترات انخفـاض الطلب يحقـق الدخل من اسـتخراج غاز اإليثان وسـوائل الغاز 

الطبيعي والمواد المكثفة.
كمـا أن توفيـر الغـاز الطبيعـي لتلبيـة احتياجـات الطاقـة الوطنيـة سـيكون لـه تأثيـرات كبيـرة علـى البيئـة الطبيعيـة 
للمملكـة، ألنـه يقلـل مـن الحاجـة إلـى حـرق النفـط الخام. وفـي الوقت نفسـه، تقليل حـرق النفط الخـام لتوليـد الطاقة، 

ويُتيح معظم النفط الخام للمبيعات العالمية، مما يولد قيمة وإيرادات أكبر للمملكة.
يحقـق الخـزن تحـت األرض أهداًفـا إسـتراتيجية أيًضـا، حيـث يوفـر نظاًمـا لالسـتجابة لطـوارئ الطاقـة لحماية مؤن 

الغاز الطبيعي للمملكة في حال تعطل األعمال.

تكريم ريادة مرفق التصنيع في 
تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

أعضاء الفريق: 
- عبداهلل الشهراني  - خالد العنزي  

- خالد أبو سالم - حمد الخالدي   
- ريان حافظ

م المنتـدى االقتصـادي العالمـي فـي دافـوس معمـل الغـاز فـي العثمانية إلنجازه فـي االبتـكار التقني بجائـزة مرفق  كـرَّ
التصنيـع الرائـد لتقنيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة. ومعمـل الغـاز فـي العثمانية هـو المرفـق الوحيد في صناعـة النفط 
والغـاز الـذي يتلقـى هـذا التكريـم. منـذ إطالق مبـادرة المنتـدى االقتصـادي العالمي، حصـل 16 مرفًقا حـول العالم على 

التكريم الستخدامهم أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة »وتشكيل مستقبل اإلنتاج والتصنيع المتقّدم«.
وقـد أبـرز معمـل الغـاز فـي العثمانيـة إمكانـات تقنيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة، مثـل الروبوتـات والطائـرات بـدون 
طيـار، والـذكاء االصطناعـي، والتحليالت التنبؤيـة لألصول، وأنظمة إدارة أداء األصـول، والمعمل الذكي، باإلضافة إلى 

التقنيات الرقمية والملبوسة.
يسـتخدم معمـل الغـاز فـي العثمانيـة التحليـالت المتقّدمـة لمراقبـة األداء، وتحديـد التحديـات قبـل أن تؤثـر علـى 
األعمـال، ويسـتخدم أيًضـا الطائـرات دون طيـار لفحـص خطـوط األنابيـب واآلالت، والتقنيـات الملبوسـة مثـل الخوذات 
الرقميـة المـزّودة بكاميـرات، والشاشـات الرقميـة لطلـب الدعـم فـي الوقـت الفعلـي - مما يقلل مـن المـدة الزمنية التي 
تتطلبهـا أعمـال التفتيـش واإلصـالح. ومـن خـالل االسـتفادة من خبرات مركـز الحلول الهندسـية، يدمج معمـل الغاز في 

العثمانية هذه التقنيات لتقليل تكاليف الصيانة وتحسين الموثوقية.
أظهـر اختبـار هـذه التقنيـات فوائـد كبيـرة. ومـن المتوقـع أن تقلـل الروبوتـات والطائـرات مـن دون طيـار مـن تكاليـف 
أعمال التفتيش. ومن المتوقع أن تقلل التحليالت التنبؤية لألصول وإدارة أداء األصول من تكاليف الصيانة. باإلضافة 
إلـى ذلـك، سـتقلل تقنيـات المعمـل الذكي باسـتخدام الحلـول الرقمية والملبوسـة، والتفاعل مـع مركز الحلول الهندسـية 

من تكاليف الصيانة بشكل كبير.
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ابتكار املنصات املنزلقة في تجديد 
الحقول البحرية القديمة

أعضاء الفريق: 
- عزيز جوهر - أينول أبو يزيد   

- فرحان العنيزي - عبداهلل السنان   
- حسين الزهراني

ضمـن الهـدف اإلسـتراتيجي للشـركة المتمثل فـي تطوير الموارد النفطيـة الوفيرة في المملكة لتلبيـة الطلب العالمي 
المتزايـد، طـّور فريـق مـن إدارة اإلنتـاج وتطويـر المرافـق فـي منطقـة األعمال الشـمالية ألعمال الشـركة أسـلوًبا مبتكًرا 
إلزالـة هيـاكل المنصـات القديمـة فـوق قـاع البحـر، مع الحفـاظ على فوهـات اآلبار القائمـة، ومن ثـم إزالق هيكل جديد 

تماًما عليها.
هـذا األسـلوب هـو أول تطبيـق فـي صناعـة النفـط والغـاز لتجديـد منصـات الحفـر متعـّددة اآلبـار مـن أجـل تجديـد 
الحقـول البحريـة الناضجـة، التـي تتطلـب تركيـب الرفـع االصطناعـي. وقـد أدى عمل الفريـق إلى إزالق هيـاكل منصات 
جديـدة بأمـان فـي 18 منصـة بحريـة قائمـة فـي جنـوب السـفانية، مع سـبع منصـات إضافيـة قيـد التنفيذ. وحتـى اليوم، 
اسـتُخدم هـذا األسـلوب فـي ميـاه يصـل عمقهـا إلى 20 متـًرا، ولكن الدراسـات الهندسـية ما زالـت جارية لزيـادة وصول 

المنصات المنزلقة لعمق 40 متًرا تحت الماء.
هـذا االبتـكار هـو نقلـة نوعية في تجديد المنصات البحرية القديمة، مما يُلغي الحاجة إلى تركيب منصات مسـاعدة 
كمـا فـي الممارسـة التقليديـة، لدعـم معـدات الرفـع االصطناعـي فـي الجانـب العلـوي. عـالوة علـى ذلـك، يُضيـف هـذا 

األسلوب المبتكر ثالث فتحات آبار على كّل منصة من أجل الحفر المستقبلي.
ويتجنب هذا األسـلوب متطلبات بناء 25 منصة مسـاعدة إضافية في مشـاريع تجديد منصات جنوب السـفانية، مما 
أدى إلـى خفـض التكاليـف بشـكل كبيـر. وبمـا أنهـا ُطبقت بنجـاح في جنوب السـفانية، فقـد ُوضعت خطـط لتركيبها في 

حقول أرامكو السعودية البحرية األخرى.

اختصار وقت جمع البيانات السيزمية 
املختلطة باستخدام مصفوفات متفرقة

أعضاء الفريق: 
- قسطنطينوس تسينجاس  - محمد المبارك  

- عبدالرحمن الشهيل 
طـّور الفريـق طريقـة لجمع البيانات السـيزمية المختلطة باسـتخدام مصفوفات متفرقة المصـدر ثالثية األبعاد ألول 
مـرة فـي العالـم. وقـد حصل االبتكار على جائزة »المشـروع المتميِّز لهـذا العام في الكفاءة واألداء« مـن معرض ومؤتمر 
أبوظبـي الدولـي للبتـرول )أديبـك 2018(، كمـا حصـل علـى بـراءة اختـراع واحـدة، إلـى جانـب وجـود طلبيـن آخريـن قيـد 

النظر.
ـر االبتـكار وقـت االنتظـار لجمع البيانات السـيزمية ثالثية األبعاد بشـكل كبير، مما يقلل مـن التكلفة اإلجمالية  ويُقصِّ

بنسبة 30 %.
وفـي االستكشـاف السـيزمي التقليـدي، يجـب أن تكـون الفتـرات الزمنيـة بيـن التسـجيالت القصيـرة المتتاليـة طويلـة 
لتجنـب التداخـل. وتـؤدي هـذه الطريقـة عـادة إلـى طـول فتـرات جمـع البيانـات، وانخفـاض الكفـاءة، وارتفـاع تكاليـف 
ر فريـق مركـز األبحـاث المتقّدمـة للتنقيـب وهندسـة البتـرول طريقـة  التشـغيل. ولتحسـين عمليـة جمـع البيانـات، طـوَّ
مبتكـرة لخلـط المسـوحات السـيزمية ذات النطـاق الضيـق المتعـددة )مصـادر منخفضـة ومرتفعـة التـردد(، قـادرة علـى 
التشـغيل بالتزامـن دون التداخـل مـع بعضهـا البعـض. وحّقـق المسـح التجريبـي علـى اليابسـة باسـتخدام مصفوفـات 

متفرقة المصدر مسًحا سيزمًيا عالي الكثافة - أسرع بثالث مرات من المسح التقليدي.
 هنـاك أربـع فوائـد رئيسـة لهـذه الطريقـة الجديدة، فهـي ترفع من جـودة جمع البيانات بشـكل كبير، ممـا يزيد كثافة 
المصـدر، الـذي ينتـج صـوًرا عالية الدقة لتحت سـطح األرض. تقلل هذه الصور ذات الجـودة األعلى من مخاطر الحفر 
وسـيناريوهات إدارة المخـزون. وتسـمح المصفوفـات متفرقـة المصـدر للفـرق السـيزمية بمسـح مناطـق أكثـر فـي 
ة.  ـيَّ المملكة في وقت أقصر، مما يزيد اإلنتاجية بمقدار خمسـة أضعاف، ويُقلل من وقت المسـح بمقدار ثالث قيم أُسِّ

هذه اإلنتاجية الزائدة تقلل من التكاليف بشكل كبير.

اكتشاف أول طبقات غاز صخري 
في اململكة.. وإنتاجه تجارًيا

أعضاء الفريق:
- خالد العسيري - عمر الفرج  
- محمد الشمري - أحمد الحكمي  

- محبوب عبدالعزيز 
سـاعد اإلنتـاج التجـاري الناجـح للغـاز الصخـري فـي حقـل الجافـورة، واكتشـاف المـوارد غيـر التقليديـة فـي حقـل 

الريش، في تعزيز مبادرة أرامكو السعودية لزيادة إنتاج الغاز، بالتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وكان هـذا النجـاح ممكًنـا بعـد تطبيـق برنامـج منهجـي للتخلـص مـن المخاطـر، السـتغالل المـوارد فـي الصخـور 
المصدريـة فـي جبـل طويـق، وإنشـاء نظـام بيئـي غيـر تقليـدي أدى إلـى زيـادة إنتاجيـة اآلبـار، وتقليـل تكاليـف الحفـر 
والتنشـيط. ونتيجـة لذلـك، ُفتحـت األبـواب للجافـورة إلنتـاج كميـات كبيـرة مـن الغـاز الطبيعـي وغـاز اإليثـان والمـواد 

المكثفة.
ومّكـن االسـتعداد المكثـف مـع تقييـم تفصيلـي لتصاميـم جيولوجيـة، وميكانيـكا األرض، وأعمـال التنشـيط مـن وضـع 
آبـار الجافـورة فـي الطبقة الصخرية المثلى، لضمان قابلية التكسـير. وكانت نتيجة هذه اإلسـتراتيجيات والتقنيات هي 
تفـوق آبـار الجافـورة علـى بعـض أفضـل المكامـن الصخريـة فـي العالـم، بمـا فـي ذلـك مكمـن إيغـل فـورد الصخـري فـي 

الواليات المتحدة األمريكية.
 تتفـوق االكتشـافات الحديثـة فـي حقل الريش أيًضا علـى المكامن الصخرية في الواليات المتحـدة األمريكية. ويتيح 
إنتـاج الجافـورة الفرصة للشـركة إلنتاج سـوائل الغـاز الطبيعي وغيرها مـن المنتجات المكررة، مما يوفـر المواد األولية 
لمشـاريع التعديـن والبتروكيميائيـات. عـالوة علـى ذلك، سـينتج عن ذلك فرًصـا هائلة إليجاد األعمال فـي المملكة على 

امتداد سلسلة القيمة )في قطاعي التنقيب واإلنتاج، والتكرير والمعالجة والتسويق(.
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100 موظف إلنجاز مشروع مصادقة االحتياطيات
أعضاء الفريق: 

- تشارلز برادفورد - أحمد العمير   
- محمد حسني - محمد سراج  
- بندر الغامدي - حاتم الهندي   

- خالد الكيالني
بدعـم مـن التنقيـب واإلنتـاج، وهندسـة البتـرول والتطويـر، عمـل هـذا الفريـق الـذي يضـم أكثـر مـن 100 موظـف مـن 
علمـاء الجيولوجيـا والمهندسـين ألكثـر مـن سـنتين، باحثيـن فـي معلومـات يعـود تاريخهـا ألكثـر مـن 80 عاًمـا - بمـا فـي 
ذلـك نمـاذج مكامـن النفـط والغاز الجيولوجيـة والمتجددة. وكان هدفهم، فـي إطار مهلة زمنية صارمـة، تأكيد تقديرات 

احتياطيات أرامكو السعودية.
 مـن خـالل إدارة مجموعـة مـن العوامـل - حجـم الفريـق، وحجـم المشـروع، والمهلـة الزمنيـة المحـّددة، والتأثيـر 
المحتمـل علـى سـمعة الشـركة - حقـق الفريـق هدًفـا رئيًسـا للشـركة: مصادقـة احتياطياتنـا مـن قبـل استشـاريين 

مستقلين.
٪ مـن احتياطيات الغاز الطبيعي. تمت   فـي النهايـة، حقـق التقييـم هدف مصادقة 80 ٪ من احتياطيات النفط و 60 
مصادقـة احتياطيـات النفـط بأكثـر وسـم منشـود، وهـو »ال فـرق مادي«. عـالوة علـى ذلك، تمـت مصادقـة االحتياطيات 
التـي تـدوم 60 عاًمـا واالحتياطيـات كاملـة العمـر فـي نهايـة عـام 2017م. فـي كافـة المراجعـات، تـم تقديـر االحتياطيات 

بالمليارات من براميل النفط وتريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.
يُعـد تقديـر احتياطيـات أرامكـو السـعودية لمصادقتهـا بمثابـة الشـهادة علـى نزاهـة الشـركة وموثوقيتها للمسـتثمرين 

المحتملين وأصحاب المصلحة.
 إن النزاهـة التـي ظهـرت فـي هـذا المشـروع بالـغ األهميـة هـي نتيجة لثقافـة الشـركة الملتزمـة بالتميُّز، ويُعـدُّ تفاني 

فريق التنقيب واإلنتاج هو مجرد مثال آخر على روح التميُّز هذه.

التكامل حول الشحنات املحلّية والدولية املنقولة بحرًا
أعضاء الفريق: 

- عوض العنزي  - خالد الراشد  
- سليمان الزهراني  - محمد الحمادة  

- خالد العمير
أسـهم النمـو المطـرد والناجـح لشـركة أرامكـو لتجـارة المنتجـات البترولية، منذ تأسيسـها في عـام 2012م، فـي زيادة 
حجمهـا ورفـع مسـتوى تطورهـا. وبالتـواؤم مـع إسـتراتيجية أرامكـو السـعودية فـي قطـاع التكريـر والمعالجـة والتسـويق 
ـعت شـركة أرامكـو لتجـارة المنتجـات  لتحقيـق التكامـل عبـر مراحـل سلسـلة القيمـة للمـواد الهيدروكربونيـة. وقـد وسَّ
البتروليـة مـن دورهـا، لتتحـول مـن مجـرد ُمـورِّد محلـي إلـى شـركة عالميـة فـي مجـال التوريـد والتجـارة، تحقق للشـركة 

التكامل في أعمال التكرير والمعالجة والتسويق.
 وفـي سـبيل تحقيـق هـذا الهـدف، كان علـى شـركة أرامكـو لتجـارة المنتجـات البتروليـة إعـداد خطـة دوليـة متطـورة، 
ل  لتلبيـة احتياجـات المملكـة مـن المنتجـات المكـررة، في الوقـت الذي ترفع فيـه من حجم األعمـال التجارية. لذا، تشـكَّ
فريـق مـن ذوي الخبـرات العاليـة مسـؤول عـن جميـع المنتجـات الدوليـة والمحليـة المكـررة المنقولـة بحـًرا، لوضـع هذه 

الخطة موضع التنفيذ.
 وقـد أنجـز فريـق التكامل مشـروعه في غضون أربعة أشـهر فقط، وذلك بتاريخ 1 ينايـر 2018م، وكان العامل الرئيس 
فـي نجـاح الفريـق، هـو إضافـة مجموعـة مـن السـفن المحليـة المسـتأجرة، بهـدف تشـكيل أسـطول كامـل مؤلـف من 40 
سـفينة تابعـة لشـركة أرامكـو لتجـارة المنتجـات البتروليـة، وذلـك لنقـل المـواد الهيدروكربونيـة، بمـا فـي ذلك الشـحنات 

الدولية.
 وقـد سـاعد تشـكيل هـذا األسـطول مـن السـفن شـركة أرامكـو لتجـارة المنتجـات البتروليـة، باالسـتفادة مـن فـرص 
التجـارة لدخـول األسـواق الجديـدة، وتحسـين لوجسـتيات األسـطول البحري علـي المسـتوى العالمي، وتقديـم مجموعه 

متنوِّعة من منتجات عالية الجودة إلى الوجهات والعمالء المناسبين وفي الوقت المناسب.
 وتمثَّلـت فوائـد هـذا التكامـل فـي تعزيـز موثوقيـة إمـدادات المنتجـات المكـررة إلـى المملكـة، وزيـادة اإليـرادات 

التجارية، وخفض التكاليف اللوجستية التي تتحملها أرامكو السعودية.

زيادة كميات غاز البيع املوردة إلى 
محطة الكهرباء في القريَّة

أعضاء الفريق: 
- عيسى المدني  - أحمد داوود  

- هاني العمير 
تسـتهلك محطتـا الكهربـاء رقـم 1 ورقـم 2 فـي القريَّـة حوالـي 1.2 مليـار قـدم مكعبـة قياسـية فـي اليـوم من غـاز البيع، 
خصوًصـا خـالل فتـرة ذروة الطلـب، إال أن معـدل الحـرق ال يُسـتغل بشـكل كامـل ألن اسـتيعاب شـبكة خطـوط أنابيـب 
تسـليم الغـاز إلـى محطتـي الكهربـاء محـدود، وال يوّفـر إال نصـف هـذه الكميـة فقـط، والتـي تبلـغ 710 مليون قـدم مكعبة 

قياسية في اليوم. 
 وللتغلـب علـى هـذه القيـود فـي التسـليم، اقترحـت إدارة تخطيـط وتنظيـم توريـد الزيـت فـي أرامكـو السـعودية علـى 
الشـركة السـعودية للكهربـاء تطبيق منهجيـة مبتكرة. حيث رّكزت هـذه المنهجية على تركيب واسـتخدام أنابيب جديدة، 
تُمّكـن مـن توريـد كميـات إضافيـة مـن الغـاز إلـى محطـات الكهربـاء، لمـدة خمسـة أشـهر خـالل فتـرات ذروة الطلـب، 
وبالتحديـد فـي الفتـرة بيـن يونيـو وأكتوبـر مـن عـام 2018م. ولتنفيذ هـذا المقتـرح، عملت أرامكو السـعودية مع الشـركة 
السـعودية للكهربـاء علـى تركيـب وصلـة تخطـي بطـول كيلومتريـن، تربـط بيـن خـط أنابيـب غـاز البيـع القائـم ومحطتـي 

الكهرباء رقم 1 ورقم 2 في القريَّة، وبين خط األنابيب الجديد ومحطة الكهرباء المستقلة في القريَّة.
 وّفـرت هـذه المبـادرة كميـات إضافيـة من الغـاز الطبيعي النظيف، وقللت مـن معدالت الحرق المتقطـع للنفط الخام 
فـي محطـات الكهربـاء، وهـو مـا أسـهم فـي خفـض نسـب انبعـاث الكربـون فـي المملكـة، وتجنـب الهـدر فـي إيـرادات 

مبيعات النفط الخام المحتملة.
نـت هـذه المبادرة أرامكو السـعودية والشـركة السـعودية للكهربـاء من زيادة كميـات غاز البيع   وخـالل عـام 2018م، مكَّ
المسـتلمة، واالسـتفادة مـن أكثـر مـن 38 مليـار قـدم مكعبـة قياسـية فـي اليـوم، وخفـض معـدالت حـرق النفـط الخـام 
بمقـدار 7.2 مليـون برميـل، وبالتالـي االسـتفادة مـن كميـات أكبـر من النفـط الخـام، لتلبية الطلـب المتزايد علـى الطاقة 

على مستوى العالم.
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إدارة انبعاثات الغازات املسببة 
لظاهرة االحتباس الحراري

أعضاء الفريق: 
- خالد البنالي  - أسد السويح  

- إيوانس أليكسيو - حمود العتيبي   
- نديم أحمد خان 

التزام أرامكو السـعودية القوي بأفضل الممارسـات، جعل منها شـركة رائدة بين نظيراتها من شـركات النفط والغاز 
زت هـذه السـمعة بشـكل كبيـر مـن خـالل مبـادرة اتخذتهـا مؤخـًرا إداره حمايـة البيئـة فـي الشـركة  العالميـة. وقـد تعـزَّ
لتحسـين أعمـال رصـد انبعاثات الغازات المسـببة لظاهـرة االحتباس الحراري بالشـركة. وبفضل هـذه المبادرة حظيت 

ممارسات الشركة اإليجابية في مجال البيئة باعتراف كبير على مستوى العالم.
وقـد أكـدت أعمـال تحقـق تولتهـا أطـراف خارجيـة حـول بيانـات الشـركة بشـأن انبعاثـات الغـازات المسـببة لظاهـرة 
االحتبـاس الحـراري، أن أرامكـو السـعودية شـركة رائـدة فـي التقليـل مـن كثافـة االنبعاثـات الكربونيـة مقارنـة بنظيراتها 

في قطاع النفط والغاز العالمية.
 وكان العامـل الرئيـس فـي نجـاح الشـركة فـي هـذا المجـال، هـو مبـادرة تحمـل اسـم برنامـج إدارة انبعاثـات الغـازات 
المسـببة لظاهـرة االحتبـاس الحـراري. حيـث تتضمـن المبـادرة برنامًجـا شـاماًل للكشـف عـن تسـربات غـاز الميثـان 
وإصالحها، ومشـاركه الشـركة في مبادرة شـركات النفط والغاز بشـأن المناخ، وإعداد مؤشـر أداء رئيس لقياس كميات 
الغـازات المسـببة لظاهـرة االحتبـاس الحـراري بالشـركات، وإرسـاء األسـس الالزمـة ألطـراف خارجيـة حتـى تتولـى 

التحقق من أرقام الشركة وأعمالها حول انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري.
 ويتـواءم المحافظـة علـى مسـتويات منخفضـة مـن كثافـة االنبعاثـات الكربونية مع سياسـة الشـركة في مجـال حماية 
البيئـة الهشـة، والمناطـق التـي تمـارس فيهـا الشـركة أعمالهـا. كمـا يتماشـى ذلـك أيًضـا مـع تحقيـق هـدف التنميـة 

المستدامة في المملكة للوفاء بالتزامها في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030م.

الحد من مخاطر األمن السيبراني عبر حلول 
في مختبرات أرامكو السعودية

أعضاء الفريق: 
- محمد العودان - رنا النجيدي  

- فيصل وهبو  - حسام العتيبي  
- سارة منصور

مـن الصعـب فـي شـركة بحجـم أرامكـو السـعودية أن تحمـي البنيـة التحتيـة ألنظمـة الشـركة مـن أي هجـوم محتمـل، 
سواء من الجهات الخارجية أو ممن يملكون حقوق استخدام حواسيب الشركة.

 وكان ذلك هو الدافع األسـاس إلدارة حماية المعلومات في تشـكيل فريق من الموظفين السـعوديين الشـباب لتطبيق 
أسـاليب تحليـل بيانـات متقدمـة، فـي جمع ومراقبـة هذا الكم الهائـل من المعلومـات، التي تديرها دوائر الشـركة. حيث 
تسـلط تحليـالت البيانـات الضـوء علـى األفراد الذين تشـير سـجالتهم أنهـم قد يشـكلون مخاطر كبيرة، ممـا قد يتطلب 

مراقبة سلوكهم عن كثب من قبل فريق األدلة الرقمية.
 ويمثل هذا النظام أول حلول أرامكو السـعودية المبتكرة داخل مختبراتها للتعامل مع سـلوك مسـتخدمي حواسـيبها، 
ولـدى هـذا النظـام فرصـة كبيـرة فـي أن يصبـح جـزًءا مـن برامـج الشـركة بخصـوص بـراءات االختـراع واالسـتغالل 

التجاري.
ز هـذا التطور من مكانة الشـركة في مجال األمن السـيبراني وأسـهم فـي خفض تكاليف كبيرة تتعلق بشـراء   كمـا عـزَّ

الحلول التجارية. 

مبادرة املوارد البحرية املشتركة.. أكثر مرونة وأقّل كلفة
أعضاء الفريق: 

- خالد الزامل - عبدالعزيز أبو علي   
- فيصل حجازي - عبدالعزيز الصومالي 

شـهد العقـد الماضـي توسـًعا مسـتمًرا فـي أعمـال أرامكـو السـعودية البحريـة، وسـيترتب علـى هـذا النمـو فـي البنيـة 
التحتية البحرية ضغًطا كبيًرا على إدارة األسطول الموجود والمرافق المرتبطة به.

وقـد شـّكلت دائـرة أعمـال الزيت فـي منطقة األعمال الشـمالية، وإدارة األعمـال البحرية فريًقا مشـترًكا من عدٍد من 
إدارات اإلنتاج في المنطقة البحرية، وإدارة األعمال البحرية لتقييم مبادرات من شـأنها جعل أنشـطة الشـركة البحرية 

أسهل، وأكثر مرونة، وأكثر جدوى من ناحية الكلفة وتتمّيز بإدارة المخاطر والتشغيل األمثل. 
حـّدد الفريـق المجـاالت ذات األهميـة مـن خـالل التحليـل المعمـق، بمـا فـي ذلـك الدراسـة البحثيـة الشـاملة حـول 
اإلجـراءات، ووضـع مقيـاس تعقيـد للحقـول مسـتنٍد إلـى التنبـؤات المتعلقـة بالمسـتهلكين، وتخطيـط األعمـال وتحليـل 
الفجوات. وتشـتمل أيًضا على التخصيص الفردي للسـفن، وازدياد الطلب على السـفن، واالسـتغالل المنخفض للسـفن 

وزيادة التكاليف.
وراجع الفريق جميع األعمال والممارسـات اللوجسـتية القائمة للتأكد من التركيبة األمثل لألسـطول. ويسـهل نموذج 
األعمـال الجديـد الـذي ُطبـق فـي يوليـو 2018م تبـادل المـوارد بيـن سـتة إدارات فـي أعمـال الزيـت فـي منطقـة األعمـال 
الشـمالية، وقـد تحقـق إنجـاز بـارز فـي مجـال التعـاون المشـترك مـن خـالل مركـز مراقبة السـفن فـي األعمـال البحرية 

المتكاملة. 
 ونتيجـة لهـذا، حّقـق المركـز وغيره من المبادرات نسـبة اسـتخدام للسـفن البحرية بلغت 95 %، وهي أعلى نسـبة في 
تاريـخ الشـركة. ونتـج عـن نمـوذج المـوارد المشـتركة زيـادة مـدة مشـاركة السـفن بنسـبة 8 %، إضافـًة إلـى الكثيـر مـن 

المنافع األخرى، وبما يتوافق مع األهداف العامة للشركة المتمثلة بزيادة الربحية والكفاءة.
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»تنوين«  موسم إبداع في إثراء شهد 
على نجاحه 65 ألف شخص

أعضاء الفريق: 
- روبرت فريث - رانيا بلتاجي  

- وضحى النفجان - عبداهلل الرشيد   
- خولة السعدون

كان تنويـن/ موسـم اإلبـداع فـي إثـراء أول حـدث لتعزيـز اإلبداع واستكشـافه فـي جميع القطاعـات، بما فيهـا الفنون، 
والعلـوم، واألفـالم، والمسـرح، واألدب، والتـراث الثقافـي والريـادة. ويشـتمل تنويـن علـى منبـر، وورش مهنيـة، ومعـارض 

فنية، وتجارب تفاعلية، وعروض ثقافية، وفعاليات جاذبة لألسر في إثراء وغيرها من الفعاليات.
وبهـذا يُسـهم »تنويـن« فـي تحقيـق رؤيـة المملكـة 2030، التـي تحـث المملكـة علـى التحـول لتصبـح مركًزا لإلبـداع من 
خـالل جمـع الـرؤى المحليـة والعالميـة من أجل تحقيـق التبادل الحر لألفـكار بهدف تعزيـز الجيل القادم مـن المفكرين 

السعوديين المبدعين، الذين يضعون الحلول للمشكالت وتمكينهم.
وأسهمت الفعالية أيًضا في جعل المنطقة الشرقية والمملكة ككل وجهة ثقافية رئيسة.

وأظهر تنوين أرامكو السـعودية على أنها محفز للمشـاركة المفيدة للشـباب، من خالل تمكين المواهب الشـابة داخل 
الشـركة لتصميـم واحـدة مـن أكثـر المبـادرات تأثيـًرا فـي المملكـة، في مجـال الصناعـة اإلبداعيـة وإدارتها. وفي سـياق 
هـذه الفعاليـة التـي اسـتمرت سـبعة عشـر يوًمـا، أشـرف الفريق علـى أكثر من 150 نشـاًطا اشـتركت فيها أطـراف معنية 

رئيسة وشركاء دوليين.
وحضر فعاليات تنوين أكثر من 65.000 زائر، وشـارك أكثر من 4.600 طالب في فعاليات وأنشـطة ثقافية وتعليمية 
ملهمة، وتلقى الطالب والمهنيون الشـباب 4.050 سـاعة تعلم. وأشـادت وسـائل اإلعالم الرائدة في هذا القطاع بهذه 
الفعاليـة، وركـزت عليـه 120 هيئـة إعالمية فـي أكثر من 50 قناة إعالمية، مما رفع من مكانة المملكة العربية السـعودية 

محلًيا ودولًيا.

إبراز القيادة العاملية في كثافة الكربون املنخفضة 
أعضاء الفريق:

- ستيفن بريزسميتزكي - جان كريستوف مونفورت  
- الحسن بادحدح  - حسن الهجيري    

- أمير عبدالمنان
اشـترك أعضـاء الفريـق فـي تأليـف بحثين في عام 2018م نُشـرا في اثنتيـن من أعرق المجالت فـي العالم هما طاقة 
الطبيعـة والعلـوم. وأكـد البحثـان بشـكل قاطـع علـى الموقـع الريـادي العالمـي للنفـط الخـام السـعودي، مـن حيـث كثافـة 
الكربـون المنخفضـة، وأبـرزا األداء األفضـل ألرامكـو السـعودية فـي تخفيـض انبعاثـات الغـازات المسـببة لالحتبـاس 

الحراري من أعمالها في مجال التنقيب واإلنتاج.
وجـاء البحثـان نتيجـة مجهـود تعاونـي كبيـر بيـن الفريـق وجامعـة سـتانفورد وعـدد مـن المؤسسـات البحثيـة عاليـة 

المصداقية، ومؤسسات حكومية ومراكز أبحاث عالمية.
وركـز البحـث الـذي نُشـر فـي مجلـة طاقـة الطبيعـة علـى كثافـة انبعاثـات الكربـون مـن اآلبـار إلـى المصفـاة لجميـع 

امدادات النفط الخام إلى السوق الصينية، ووجد أن النفط الخام السعودي يتمتع بأقل كثافة كربون على اإلطالق.
 أمـا بالنسـبة للبحـث األحـدث الذي نُشـر فـي مجلة العلوم، عمـل الفريق عن كثب مـع جهات متعاونـة دولية، من أجل 
تحليـل كثافـة االنبعاثـات الكربونيـة لتسـعة آالف حقـل نفـط تقريًبـا فـي 90 دولـة تُمثـل 98 % مـن انتـاج النفـط الخـام 
العالمـي. وأظهـرت النتائـج أن النفـط السـعودي علـى المسـتوى الدولـي يأتـي فـي المرتبـة الثانيـة بعـد الدنمـارك، فيما 

يتعلق بكثافة االنبعاثات الكربونية.
ـز البحثـان المنشـوران علـى الفروقات الكبيرة بين مزودي النفـط العالميين، من حيث انبعاثـات الكربون، وأظهرا  وركَّ
بوضـوح أن النفـط الخـام ذو االنبعاثـات الكربونيـة المنخفضة، مثل النفـط المنتج في المملكة العربية السـعودية، يتمتع 

بمزايا واضحة من ناحية انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري والتقليل من األخطار على المناخ.
 وحظيـت النتائـج بتغطيـة إعالميـة عالميـة كبيـرة وانعكسـت بطريقـة إيجابيـة جـًدا علـى صـورة المملكـة العربيـة 

السعودية.

هالة الهاشمي، من المالية واإلستراتيجية والتطوير، أبدعت 
ز  في تقديم برنامج حفل احتفاء أرامكو السعودية بالتميُّ

زين الذي ُنظم في الظـهران. والمتميِّ

تصوير: أحمد العيتاني، ومؤيد القطان
تحرير الصور: مصلح الخثعمي

زين . ز والمتميِّ لبيد السدمي، وزكي النونو أثناء تقديمهما مقطوعات موسيقية ضمن برنامج االحتفاء بالتميُّ
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ضمن فعاليات موسم الشرقية
»إثراء« يطلق حزمة من البرامج واألنشطة 

الثقافية املميَّزة

الظهـــران - كجزء من فعاليات موســـم الشـــرقية الذي 
ينطلق في عدد مـــن مدن المنطقة الشـــرقية، ينّظم مركز 
الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي )إثراء( فـــي الفترة 
مـــن 7 - 24 رجـــب 1440هــــ )14 - ٣١ مـــارس 2019م(، 
مجموعة من الفعاليات واألنشـــطة المتنوعة التي ســـتقام 
فـــي الظهـــران إضافـــة إلـــى عـــدد مـــن مـــدن المنطقـــة 
الشـــرقية، و تهدف هـــذه الفعاليـــات إلى إثـــراء المجتمع 
ودعـــم المهتمين في مجـــاالت الفنـــون والعلـــوم واالبتكار 
تعزيـــًزا لنوعية الحيـــاة في المنطقـــة، وتضـــم الفعاليات، 
التي تســـتهدف كافـــة شـــرائح المجتمع ومختلـــف الفئات 

العمرية، مجموعة من البرامج المتنوعة.

• ليوناردو دافينشي
معرض »ليوناردو دافينشـــي« يقدم مخطوطات هندسية 
حصريـــة للعالم الراحل حـــول مفهوم الطاقـــة وصورها 
المتنوعـــة مـــع عرض خـــاص يقدمـــه الفنـــان المعاصر 

»فيليب رام« في القاعة الكبرى.
التاريخ: 14-16 مارس، 18-23 مارس، 25-30 مارس

الوقت: 9 صباًحا إلى 9 مساًء.
المكان: القاعة الكبرى في إثراء 
الحضور: مناسب لجميع األعمار 

• معرض فان جوخ
ويتيح معـــرض »فان جوخ« للـــزّوار تجربة فنيـــة تفاعلية 
من خالل اســـتخدام التقنيات الحديثـــة التي تجمع بين 
الصـــوت والصـــورة، حيـــث يتيـــح المعـــرض الفرصـــة 

لمشاهدة مسيرته الفنية ولوحاته التاريخية الشهيرة.
التاريخ: 14-16 مارس، 18-23 مارس، 25-30 مارس

الوقت: 9 صباًحا إلى 9 مساًء.
المكان: القاعة الكبرى في إثراء 
الحضور: مناسب لجميع األعمار 

• عرض الطاقة 
يســـتخدم عرض »الطاقة المرئي« الترددات الكهربائية 

وتحويلهـــا إلـــى عاصفـــة ضوئيـــة متوهجة، كمـــا يُنظم 
المركـــز مختبر »إثـــراء« المتنّقـــل، الذي يقـــدم معرض 
تفاعلـــي تعليمـــي يعتمـــد علـــى اإلبـــداع واالبتـــكار فـــي 
مجـــاالت العلـــوم والهندســـة والرياضيات فـــي عدد من 

محافظات المنطقة الشرقية.
التاريخ: 14-20 مارس

الوقت: من 6-6.15 ومن 7-7:15 ومن 8-8:15 مساًء.
المكان: حديقة إثراء 

الحضور: مناسب لجميع األعمار 

• تحدي اللياقة 
ويســـتعد المركز بتنظيم مهرجان »تحّدي اللياقة األول« 
فـــي حدائـــق »إثـــراء«، و يمـــارس الـــزّوار الرياضة عبر 
ركـــوب الدراجات التـــي تمكنهم مـــن رؤيـــة النتائج على 
واجهـــة مبنـــى »إثـــراء« مـــن خـــالل اســـتخدام تقنيـــات 

التخطيط ثالثي األبعاد.
التاريخ: 14-16 مارس، 18-23 مارس، 25-30 مارس

الوقت: 6-9 مساًء.
الحضور: من عشر سنوات فأكبر. 

• مهرجان األفالم 
وينّظـــم المركز بالشـــراكة مـــع جمعية الثقافـــة والفنون 
مهرجـــان »أفـــالم الســـعودية« فـــي دورتـــه الخامســـة 
بالشـــراكة مـــع الجمعيـــة الســـعودية للثقافـــة والفنـــون 
بمشـــاركة مجموعة صنـــاع األفـــالم وكتاب الســـيناريو، 
وتنظيم  الدورات المتخصصة واألنشـــطة المتنوعة في 

مجال السينما. 
التاريخ: 21-26 مارس

الوقت: من 4-10مساًء.
المكان: سينما إثراء وأماكن أخرى.

الحضور: من 12 عاًما فأكبر. 

• أمسية مع النجوم
يقدم المركز حدًثـــا فريًدا من نوعه في المســـرح تحت 
عنوان »أمســـية مـــع النجوم« حيث يســـتضيف نخبة من 
الفنانيـــن المتخصصيـــن في كافـــة المجـــاالت الثقافية 

والفنية.
التاريخ: 21-26 مارس

الوقت: من 8:30 إلى 9:30 مساًء.
المكان: مسرح إثراء

الحضور: من 16 عاًما فأكبر. 

• معرض الزمكان
ويأتـــي معرض »زمـــكان« كإضافة جديـــدة للقاعة رقم 1 
في متحف إثـــراء توضيًحا لمفهوم التكامـــل بين الزمان 
والمـــكان، مـــن خالل اســـتضافة أعمـــال معاصـــرة لـ 11 

فناًنا سعودًيا.
التاريخ: 28 مارس- 23 سبتمبر

الوقت: من 9 صباًحاإلى 9 مساًء.
المكان: متحف إثراء

الحضور: مناسب لجميع األعمار.

• قصة الدرونز 
التقنيـــة  ذات  »الدرونـــز«  عـــن  الموســـم  ويكشـــف 
واإلمكانـــات الضخمة التي تقدمهـــا للمجتمع وذلك عبر 

استخدام تقنية الواقع االفتراضي.
التاريخ: 28 مارس- 23 سبتمبر

الوقت: من 10 صباًحاإلى 10 مساًء.
المكان: الظهران إكسبو

الحضور: مناسب لجميع األعمار 

• السينما السيمفونية 
كما يقـــدم المركـــز فعالية الســـينما الســـيمفونية، التي 
تصحـــب الزوار إلـــى عوالم الســـينما واألفالم األشـــهر 
من هوليوود، بصحبة األوركســـترا الســـمفونية الوطنية 
مقاطـــع  أشـــهر  تـــؤدي  إذ  المتحـــدة،  المملكـــة  مـــن 

الموسيقى التصويرية على مسرح إثراء.
التاريخ: 29-30 مارس

الوقـــت: مـــن 6:30 إلـــى 9 مســـاًء يـــوم 29 مـــارس ومن 
12:30 ظهًرا حتى 3 عصًرا يوم 30 مارس

المكان: مسرح إثراء
الحضور: من 18 عاًما فأكبر. 

• منتدى إثراء 
يســـتضيف منتـــدى »إثـــراء« مجموعـــة مـــن المتحدثين 
تجاربهـــم  يقدمـــون  الذيـــن  والعالمييـــن  المحلييـــن 
وقصصهـــم الملهمة أمام الجمهور، مـــن أبرزهم »فيصل 
الســـيف« مؤســـس مجموعـــة قنـــوات »تيـــك بيلز شـــو« 
التقنيـــة، والرّحالـــة »إبراهيـــم ســـرحان« وطاقـــم قنـــاة 
»تلفـــاز«، وذلـــك فـــي عـــدة مناطـــق شـــملت الظهـــران 

واألحســـاء وحفر الباطـــن والجبيل، وذلـــك تحت عنوان القافلة األسبوعية
»الفضـــول« الـــذي يهـــدف إلـــى تعزيـــز مبـــادئ اإلبداع 

والمثابرة والنجاح لدى شباب الوطن.
التاريخ: 14-31 مارس

الوقت: 8 مساًء.
المكان: مسرح إثراء وأماكن أخرى.

الحضور: من 14 عاًما فأكبر. 

• معمل إثراء المتنقل 
معـــرض »إثـــراء الب« المتنّقـــل فـــي عـــدد كبيـــر مـــن 
محافظـــات المنطقـــة، والـــذي يقـــدم معـــرض تعليمـــي 
ابتـــكاري يعتمـــد علـــى اإلبـــداع فـــي مجـــاالت العلـــوم 

والهندسة والرياضيات لمختلف الفئات العمرية.
التاريخ: 14-31 مارس

الوقت: 9 مساًء.
المكان: أماكن متعددة.

الحضور: مناسب لجميع األعمار. 

• تجربة افتراضية في اإلنتاج والتنقيب 
باإلضافـــة إلى فعاليـــة »الواقع االفتراضـــي« في اإلنتاج 
والتنقيـــب؛ إذ تتيح للـــزّوار تجربة العمل علـــى منّصات 

الحفر عبر استخدام تقنية الواقع االفتراضي.
التاريخ: 14-31 مارس

الوقت: 9مساًء.
المكان: أماكن متعددة.

الحضور: من ثمانية أعوام فأكبر. 

ة وأوركسترا 2350 ق.م • نصير شمَّ
وتحتفي محافظة األحســـاء باســـتضافة الفنـــان »نصير 
شـــّمة« علـــى خشـــبة مســـرح »قصـــر إبراهيـــم األثري« 
رفقـــة أوركســـترا العـــود المعروفـــة 2350 ق.م. بعد أن 
حققـــت نجاًحا باهـــًرا على مســـرح »إثراء«، حيـــث يُعّد 
نصيـــر شـــّمة بيـــن أفضـــل عازفـــي العـــود فـــي العالـــم 
وأســـطورة حّية في عالم الموســـيقى، كما ينّظم المركز 
فـــي قصـــر إبراهيـــم األثـــري مهرجـــان »ليالي الشـــعر« 
لمـــدة ثالثة أيـــام، والذي يجمع نجوم الشـــعر الشـــعبي 
فـــي دول الخليـــج العربـــي مصحوًبا بعروض موســـيقية 

عصرية.
التاريخ: 15 مارس

الوقت: من 8-9:15مساًء.
المكان: قصر إبراهيم األثري
الحضور: من 12 عاًما فأكبر. 

يُذكر أن مركز الملك عبدالعزيـــز الثقافي العالمي )إثراء( 
يســـعى لوضـــع معاييـــر جديـــدة للتميـــّز فـــي المملكة في 
مجال صناعة الثقافـــة واإلبداع لتطويـــر وتقديم منتجات 
معرفيـــة مبتكـــرة، إضافـــة إلـــى خلـــق القيمـــة المضافـــة 
المرجّوة من خـــالل عالقاته مع الشـــركاء والزّوار بتحفيز  
االســـتدامة في المجتمعات اإلبداعيـــة والثقافية، و ينّظم 
»إثـــراء« هـــذه البرامج ضمن فعاليات »موســـم الشـــرقية« 
التي تهدف إلى تطوير أســـاليب جديـــدة حاضنة لإلبداع، 
من خالل دعـــم وإبراز المواهب الوطنيـــة في بيئة محفزة 
على إنتـــاج وتبادل المعرفـــة، وتعزيز المفاهيـــم المختلفة 

في العلوم والفنون.
كمـــا ســـتحظى مواقـــع مختلفـــة فـــي المنطقـــة الشـــرقية 
باحتضـــان فعاليـــات إثـــراء ضمـــن المهرجـــان ليتســـنى 
لشـــريحة كبيـــرة مـــن المواطنيـــن المشـــاركة فـــي الحدث 
والدمـــام،  والخبـــر،  الظهـــران،  فـــي  الكبيـــر  الثقافـــي 

واألحساء، والجبيل، وحفر الباطن، والخفجي، والنعيرية.

من خالل هذا الرابط، يوجد 
البرنامج الكامل لفعاليات 

»موسم الشرقية«.. أيًضا 
بإمكانك تنزيل التطبيق 

الخاص بالفعاليات
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باسم فوتا

كوادر طبية
صحتك

 Inquiries@JHAH.com :لكي يحصل أفراد أسرتك على آخر األخبار والمستجدات الصحية من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، قم بإرسال عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بهم إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي
المعلومات الصحية الواردة في المطبوعات والملصقات الخاصة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ذات طابع عام وليست بديلة لزيارة الطبيب واستشارته. كما أن النصائح ُتقدم على أساس عام لألفراد لمناقشة أمور صحتهم والحاالت 

الطبية مع طبيبهم الخاص. لذا فإنه ينبغي استشارة مقدمي رعايتك الصحية في المسائل المتعلقة بالصحة، والطب، والعالج الخاصة بك وبأفراد أسرتك.

د. سلوى الشيخ
رئيس قسم علم األمراض

رئيس اللجنة المحلية ألخالقيات البحوث

منة بتغيير نمط حياتك بشكل صحي عالج السُّ

أهم النصائح لكيفية إضافة النشاط 
البدني ليومك

تاريخ العمل
•  2016م - حتى اآلن: عضو المجلس في األكاديمية 

الدولية لعلم األمراض، القسم العربي.
•  2010م - حتى اآلن: رئيس قسم علم األمراض 

والخدمات المخبرية، )SAMSO( / جونز هوبكنز 
.)JHAH( أرامكو للرعاية الصحية

•  2006م - حتى اآلن: مفتش ورئيس فريق، كلية 
علماء األمراض األمريكية.

•  2018م: أستاذ مساعد في علم األمراض، كلية 
الطب بجامعة جونز هوبكنز األمريكية.

•  1999م - 2010م: استشاري أمراض واختصاصي 
.)SAMSO( ،أمراض الدم

التعليم
•  2013م - 2014م برنامج شهادة التعليم اإلكلينيكي 

)CTC(، بتيسير من جامعة تورنتو الكندية.
•  2011م تنفيذ برنامج القيادة التنفيذية للرعاية 

الصحية، الكلية األمريكية للتنفيذيين.
•  2000م برنامج المجلس األمريكي ألمراض الدم، 
جامعة جورج تاون، واشنطن العاصمة، الواليات 

المتحدة األمريكية.
•  1998م - 1999م تدريب زمالة أمراض الدم، جامعة 
جورج تاون، واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية.

•  1998م برنامج المجلس األمريكي للباثولوجيا 
التشريحية والسريرية، جامعة جورج تاون، واشنطن 

العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية.

اإلقامة
•  1993م – 1998م في قسم التدريب التشريحي وعلم 
األمراض التشريحي، جامعة جورج تاون، واشنطن 

العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية.

كلية الطب
•  1989م بكالوريوس طب وجراحة، جامعة الملك 

عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية.

اقتباس
»أنا أهتم باألثرالذي أتركه، فما أقوم به يمكن أن 

ينقذ حياة شخص ما«.

ابق على تواصل معنا:
من خالل زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت

www.JHAH.com
ومتابعتنا على قنوات التواصل االجتماعي التالية لكي 

تظل على اطالع على كافة مستجدات
المركز ونشاطاته:

• Twitter: @JHAHNews
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 Inquiries@JHAH.com :لكي يحصل أفراد أسرتك على آخر األخبار والمستجدات الصحية من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، قم بإرسال عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بهم إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي
المعلومات الصحية الواردة في المطبوعات والملصقات الخاصة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ذات طابع عام وليست بديلة لزيارة الطبيب واستشارته. كما أن النصائح ُتقدم على أساس عام لألفراد لمناقشة أمور صحتهم والحاالت 

الطبية مع طبيبهم الخاص. لذا،

الســـمنة هـــي مشـــكلة صحيـــة خطيـــرة يمكـــن أن تســـبب 
مشـــكالت طبيـــة واجتماعيـــة ونفســـية واقتصاديـــة لـــكل 
مـــن األفـــراد والمجتمعـــات، حيـــث تزيـــد مـــن خطـــر إصابـــة 
الشـــخص بعديـــد مـــن األمـــراض المزمنـــة مثـــل مـــرض 
الســـكري مـــن النـــوع الثانـــي، وأمـــراض القلـــب، وأمـــراض 
الجهـــاز التنفســـي، والســـكتة الدماغيـــة، والســـرطان. 
ووفًقـــا لتقريـــر منظمـــة الصحـــة العالميـــة لعـــام 2018م، 
ـــم.  ـــن ســـكان العال ـــن 30٪ م ـــر م ـــب أكث ـــإن الســـمنة تصي ف
لكـــن يمكـــن الوقايـــة مـــن الســـمنة إذا أردت أن تعيـــش حيـــاة 
ـــا لتبقـــى نشـــًطا فـــي  ـــا ومغذًي ـــا متواًزن ـــاول طعاًم ـــة تن صحي

جميع مراحل حياتك.
ــين  ــى تحسـ ــاعدك علـ ــة أن تسـ ــادات التاليـ ــن للعـ ويمكـ
جـــودة حياتـــك إمـــا مـــن خـــالل مســـاعدتك علـــى المحافظـــة 
علـــى وزن صحـــي أو فقـــدان الـــوزن الزائـــد الـــذي يُعرضـــك 

لخطر العديد من األمراض المزمنة:
• تنـــاول وجبـــات صغيـــرة أكثـــر أمـــر مهـــم، فعـــدم تنـــاول 
بعـــض الوجبـــات الرئيســـة ليـــس خيـــاًرا صحًيـــا، ومـــن 
المهـــم أن تبـــدأ يومـــك بوجبـــة إفطـــار صحيـــة وتنهيـــه 
بعشـــاء مبكـــر قبـــل ســـاعتين علـــى األقـــل مـــن موعـــد النـــوم. 
ويجـــب كذلـــك أن تـــأكل ببـــطء وتمضـــغ كل لقمـــة جيـــًدا، 
حيـــث تســـتغرق المعـــدة عشـــرين دقيقـــة لتخبـــر دماغـــك 
ـــاول  بأنـــك قـــد شـــبعت. ومـــن المستحســـن التوقـــف عـــن تن
الطعـــام عندمـــا تشـــعر بالشـــبع بشـــكل معتـــدل ودون الشـــبع 

المفرط.
ـــوم(   ـــة مـــن المـــاء )8 أكـــواب فـــي الي ـــة كافي • شـــرب كمي
واســـتبدال العصائـــر والمشـــروبات المحـــالة والمشـــروبات 
الغازيـــة بالمـــاء. ويمكـــن تحســـين طعـــم المـــاء بالنعنـــاع أو 

شرائح التفاح أو البرتقال أو العنب أو الليمون.
ـــي وتقليـــل  ـــز أو الشـــوي أو الغل ـــي بالَخبْ • اســـتبدال القل
كميـــة  وزيـــادة  الدهنيـــة.  الطعـــم  الزبـــدة ومحســـنات 
الفواكـــه  ذلـــك  فـــي  بمـــا  باألليـــاف  الغنيـــة  األطعمـــة 
الطازجـــة، والخضـــراوات، والحبـــوب الكاملـــة، والبقوليـــات.  
والحـــد مـــن تنـــاول الزبـــدة والســـمن أو زيـــت النخيـــل وجـــوز 
ـــون،  ـــت الزيت ـــل زي ـــة مث ـــوت الصحي ـــد، واســـتخدام الزي الهن

وزيت الكانوال، أو زيت الذرة باعتدال.
بالدهـــون،  الغنيـــة  اللحـــوم  تنـــاول  مـــن  • التقليـــل 
والنقانـــق، واللحـــوم المصنعـــة، والسمبوســـة، والوجبـــات 
والبســـكويت،  والشـــوكوالتة،  والبطاطـــا،  الســـريعة، 

والحلويات.
• ابـــدأ الغـــداء أو العشـــاء بشـــوربة خاليـــة مـــن الدهـــون، 
مثـــل الخضـــار أو الحبـــوب الكاملـــة أو البقـــول، لكبـــح 
ــة أقـــل. كذلـــك  ــباع الجـــوع بســـعرات حراريـ الشـــهية وإشـ
ــوق،  ــل التسـ ــوع. وقبـ ــعر بالجـ ــا تشـ تجنـــب التســـوق عندمـ
ـــل  ـــب قلي ـــة، أو حلي ـــة فاكه ـــل قطع ـــرة مث ـــة صغي ـــاول وجب تن

الدسم أو خالي الدسم، أو زبادي، أو خضار.
• اســـتخدام نمـــوذج »طبقـــي« لوجباتـــك الرئيســـة، 
والـــذي تتلخـــص فكرتـــه فـــي مـــلء  نصـــف طبقـــك علـــى 
األقـــل بالفاكهـــة والخضـــار، واختيـــار أطبـــاق وأكـــواب 
صغيـــرة لطعامـــك وشـــرابك حيـــث إن اســـتخدام أطبـــاق أو 

أكواب كبيرة تجعل كميات الطعام فيها تبدو قليلة.
• اســـتبدال منتجـــات األلبـــان كاملـــة الدســـم بالخاليـــة 
ــة الدســـم مثـــل اللبـــن، أو الجبـــن، أو  مـــن الدســـم أو قليلـ
اللبنـــة، أو الحليـــب. واســـتبدال الحلـــوى بالفواكـــه الطازجـــة 
أو المجففـــة وتنـــاول مـــا مجموعـــه أربـــع حصـــص فـــي 
اليـــوم. مـــن المهـــم اختيـــار األلـــوان الزاهيـــة مثـــل البرتقـــال، 
والمـــوز، والجريـــب فـــروت، والفراولـــة، والتـــوت، والتفـــاح 
األحمـــر أو األصفـــر أو األخضـــر، والعنـــب األحمـــر أو 
األخضـــر. وتنـــاول أربـــع حصـــص مـــن الخضـــراوات يومًيـــا، 
خاصـــة تلـــك التـــي تحتـــوي علـــى ألـــوان زاهيـــة مثـــل 
الطماطـــم، والجـــزر، والخيـــار، والفلفـــل األخضـــر أو 
األحمـــر أو األصفـــر، والباذنجـــان، والقرنبيـــط، والســـبانخ، 
أو البروكلـــي. اختيـــار اللحـــم الخالـــي مـــن الدهـــون أو 
الدواجـــن منزوعـــة الجلـــد والســـمك المشـــوي فـــي قائمـــة 
طعامـــك لمرتيـــن فـــي األســـبوع علـــى األقـــل. اختيـــار 
الزيـــوت الصحيـــة بـــداًل مـــن الزبـــدة والســـمن أو زيـــت 
النخيـــل أو جـــوز الهنـــد. اســـتخدام الزيـــوت الصحيـــة مثـــل 

زيت الزيتون وزيت الكانوال أو زيت الذرة باعتدال.

ـــدء النشـــاطات  ـــا، يُمكـــن ب لمـــن ال يمـــارس نشـــاًطا بدنًي
الجســـدية عـــن طريـــق إضافـــة القليـــل مـــن النشـــاط إلـــى 

ما يقوم به عادًة. 
ومن أهم النصائح إلضافة النشاط البدني ليومك: 

• َركـــن الســـيارة فـــي أبعـــد مـــا يمكـــن عـــن البـــاب 
والمشـــي عبـــر موقـــف الســـيارات وذلـــك عنـــد قيـــادة 

السيارة للذهاب إلى العمل أو المدرسة. 
• صعود الساللم والدرجَّ بدال من ركوب المصعد. 

• الذهـــاب إلـــى المســـجد أو المركـــز التجـــاري ســـيًرا 
على القدمين بداًل من القيادة. 

• الذهـــاب إلـــى مكاتـــب الزمـــالء فـــي العمـــل ســـيًرا 
بداًل من االتصال بهم هاتفًيا. 

• الصعـــود علـــى الســـاللم أو الـــدرج فـــي المراكـــز 
الســـاللم  اســـتعمال  مـــن  بـــداًل  والمطـــار  التجاريـــة 

الكهربائية. 

عندمـــا  تـــأكل  • ال 
تشـــعر بالملـــل أو الحمـــاس 

أو االكتئـــاب. ومـــن األفضـــل القيـــام 
بأنشـــطة أخـــرى مثـــل الزراعـــة أو القـــراءة 

أو التماريـــن الرياضيـــة بـــداًل مـــن ذلـــك. اختـــر 
األطعمـــة التـــي تأخـــذ وقًتـــا أطـــول فـــي تناولهـــا، مثـــل 
الخضـــراوات، والفواكـــه، والبقوليـــات، والخبـــز المحمـــص 
بـــداًل مـــن الكربوهيـــدرات، أو الحلويـــات، أو العصائـــر، أو 

المعكرونة، أو الخبز األبيض.
• إبقـــاء الطعـــام بعيـــًدا عـــن األنظـــار وتجنـــب حفـــظ 
الطعـــام فـــي غرفـــة الجلـــوس أو فـــي غرفـــة النـــوم. يجـــب 
ممارســـة التماريـــن بانتظـــام وبشـــكل معتـــدل، مثـــل 30 - 
45 دقيقـــة مـــن المشـــي الســـريع، أو ركـــوب الدّراجـــات 
الهوائيـــة، أو الســـباحة كل يـــوم. قـــم بـــوزن نفســـك فـــي 
البدايـــة وحـــّدد الـــوزن المثالـــي بالتشـــاور مـــع طبيبـــك 
ــبوعًيا دون  ــوزن نفســـك أسـ ــم بـ ــة. قـ واختصاصـــي التغذيـ
حذائـــك والبـــس المالبـــس نفســـها. ثـــم أبلـــغ فريقـــك 
الـــذي أحرزتـــه. وســـجل مـــا تأكلـــه  بالتقـــدم  الطبـــي 
ـــِجّل  ـــش ِس ـــة طبخـــك. ناق ـــر طريق ـــاف وأجـــزاء واذك كأصن

طعامك مع طبيبك واختصاصي التغذية.

• غسل الشخص لسيارته بنفسه. 
• تنظيـــف الشـــخص للســـجاد بالمكنســـة الكهربائيـــة 

واإلكثار من القيام باألعمال المنزلية بنفسه. 
ـــات بنفســـه  • ذهـــاب الشـــخص بنفســـه واســـتالم الطلب

بداًل من استالمها عبر خدمة التوصيل. 
• االهتمام بالحديقة وتقليب تربتها.
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الرمـــل مـــادة أولية فـــي صناعة الزجـــاج والَخَرســـانة 
والطـــوب والقرميد والَجـــص ورقائق الكمبيوتـــر، ويدخل 
أيًضـــا في بنـــاء البيـــوت والطرقات والجســـور والســـدود 
وصـــواًل إلى بعـــض مســـتحضرات التجميل، فهـــو المورد 
الطبيعي األكثر اســـتعمااًل على اإلطـــالق. ولذا، ليس من 
المبالغـــة القـــول إن الرمـــل هو المـــادة األســـاس في بناء 

الحضارة الحديثة.
ســـاد االعتقـــاد إلـــى وقـــت قريـــب بـــأن هـــذا المورد 
الطبيعـــي وافـــٌر بغير حدود، بيـــد أن ازديـــاد الطلب عليه 
باطـــراد، خاصـــًة مـــع بدايـــة القـــرن العشـــرين، جعلنـــا 
نســـتيقظ على حقيقة أنـــه آخٌذ بالنضـــوب. وهذا ما دفع 
معظـــم حكومـــات العالـــم إلـــى ســـن القوانيـــن الضابطة 
الســـتخدام الرمـــال واالتجار بهـــا. كما أن بعض أوســـاط 
األعمـــال والباحثين بـــدأوا في الفتـــرة األخيـــرة بالبحث 
عن بدائل الســـتخدام الرمل، تمثَّلت بإعـــادة تدوير بعض 
مواده، كالخرســـانة خـــارج االســـتعمال والزجـــاج وغيره، 

وصواًل إلى تصنيعه.

ما هو الرمل؟
كٍة،  مـــادة طبيعيـــٌة علـــى شـــكل حبيبـــاٍت صغيـــرٍة مفكَّ
ناتجـــٌة عـــن تفتـــت الصخـــور والمعـــادن وبعـــض المـــواد 
العضويـــة الجافة، نتيجة العوامـــل الطبيعية المختلفة من 
ريـــاٍح وأمطـــاٍر وأمـــواٍج ودورات التجمـــد والذوبـــان فـــي 
األماكـــن الباردة خـــالل حقٍب تاريخيـــٍة طويلـــٍة تمتد إلى 
ماليين الســـنين. ونظًرا لطول الزمن الذي يطلبه تشـــّكل 
الرمـــل، يمكـــن القـــول إنـــه مـــورد طبيعـــي غيـــر متجّدد، 

شأنه في ذلك شأن البترول.

تكّون الرمل
يتكّون الرمـــل بفعل عـــدة عوامل طبيعيـــٍة، تفاعلت مع 
مكونات األرض عبر ماليين الســـنين. أهـــم هذه العوامل 
بع الخالي  هـــي الرياح واألمـــواج واألمطار والبراكيـــن. الرُّ
فـــي الجزيـــرة العربيـــة يُصنَّـــف على أنـــه أكبـــر صحراء 
رمليـــٍة فـــي العالـــم، إذ يعلـــو كثيـــب الرمل فيـــه إلى 200 

متٍر، ويصل ارتفاعه في بعض األحيان إلى 300 متٍر.
ـــن العوامـــل أدنـــاه، لمـــاذا أصبحت مـــوارد الرمل  وتبيِّ
محـــدودة، ومـــا هي مخاطـــر ذلك علـــى البيئة واإلنســـان 

والحيوان، وما هي البدائل الممكنة لذلك:
أ - يســـتخدم العالم كل ســـنة نحو 40 مليار طن متري 
مـــن الرمـــل، وهـــذه الكمية أكبـــر تســـع مرات مـــن كمية 

البترول المستخرج سنوًيا.
ب - توســـع الصناعـــات التـــي يدخـــل فيهـــا الرمـــل 
وتعددهـــا مـــن أســـفلت الطـــرق إلـــى معاجين األســـنان، 
وظهـــور صناعـــات جديـــدة تتطلـــب كميـــات هائلـــة مـــن 
الرمـــال، مثـــل التصديـــع المائـــي )Fracking( الســـتخراج 
البترول الصخـــري. فكل موقع تصديـــع يحتاج 1800 طن 

فريق مجلة القافلة 

اســـتخراج الرمـــل منهـــا، اســـتناًدا إلـــى منظمة الســـالم 
األخضر »غرين بيس«.

ب - فـــي إندونيســـيا وحدهـــا، اختفـــت 24 جزيـــرة 
طبيعيـــة بفعـــل اســـتخراج الرمال منهـــا، مما ســـهل على 

أمواج المحيط غمرها بالكامل.
ج - يقّدر العلماء أنه بحلول ســـنة 2100م فإن شـــواطئ 
المالديف ســـتختفي، بفعل ارتفاع مســـتوى ســـطح البحر 

الذي سيجرف الشواطئ الرملية الحامية لهذه الجزر.
د - إن 9 مـــن 10 شـــواطئ فـــي واليـــة فلوريـــدا فـــي 

من الرمل يومًيا.
قطـــاع البناء: المســـتهلك األول للرمـــل. وهذا القطاع، 
كمـــا هـــو معلوم، فـــي نمـــو عالمي مســـتمر يواكـــب النمو 
الســـكاني وتوســـع المدن والطرقات. لكـــن 5% فقط من 
رمـــال العالـــم تصلـــح لتلبيـــة هـــذا الطلـــب، إذ إن الرمل 
الصحراوي كروي الشكل، ال يلتصق جيًدا مع اإلسمنت. 

وتُبيِّن بعـــض اإلحصاءات أن الصين اســـتخدمت كمية 
إســـمنت خـــالل ســـنتين ونيـــف، مقـــدار مـــا اســـتخدمته 

الواليات المتحدة األمريكية خالل 100 سنة ماضية.
الُجـــزر  مـــن  عـــدد  أنشـــئ  االصطناعيـــة:  الُجـــزر 
االصطناعيـــة فـــي العالـــم ألن الرمـــل أرخـــص بكثير من 

األرض
الســـدود: يوجـــد فـــي العالم نحـــو 845000 ســـد مياه. 
وهـــذه الســـدود التي تحتجـــز الميـــاه الجاريـــة وتركدها، 
فيترســـب مـــا فيها مـــن رمـــال خلف الســـدود، كمـــا أنها 
تخفـــض الكميـــات المتدّفقة منهـــا، مما يقلـــل من عوامل 
التفتيـــت ويحرم المقـــرات التقليدية للرمـــال من أن تُرفد 

بمزيد منها.
وباإلضافـــة إلـــى األرقـــام أعـــاله، هنـــاك كثيـــر مـــن 
المافيـــات العالميـــة التـــي تســـتخرج الرمـــل مـــن دون أن 
تســـجل أرقامهـــا. ويقـــّدر أن هناك 75000 ألف شـــخص 

يعملون بالخفاء.

األضرار البيئية الستخراجه
الســـتخراج الرمال تبعـــات بيئية عديدة، تكشـــفت منذ 
نشـــوء الوعي البيئي. وتختلـــف هذه التبعـــات وخطورتها 
باختـــالف المواقـــع. ومـــن النتائـــج الســـلبية التـــي باتت 
مرئية وملموســـة في أماكن عديدة مـــن العالم، يمكننا أن 

نذكر:
أ - إن 75 إلى 90% من شـــواطئ العالم تتدهور بسبب 

الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة تتقهقـــر. والمعـــروف أن 
نصـــف اإلنتـــاج القومـــي للواليـــة هو مـــن الســـياحة على 
هذه الشـــواطئ. الظاهرة نفســـها باتت ملموســـة بشـــكل 
واضـــح فـــي شـــاطئ دلتا النيـــل، حيـــث توقف رفـــد هذا 
الشـــاطئ بالرمال بفعـــل بناء الســـد العالـــي، األمر الذي 

م مياه البحر. أدى إلى تآكل اليابسة أمام تقدُّ
هـ - بســـبب خســـارة الحواجز الرملية الطبيعية، فقد 
ازداد تســـرب المياه المالحة إلى األراضـــي الزراعية مما 

أَدى إلى تدهور خصوبتها حول العالم.
و - إن اســـتخراج الرمـــال من ضفـــاف األنهار يضعف 
أساســـات البنية التحتيـــة القريبـــة. وقد انهـــارت بالفعل 
عدة جســـور في البرتغال والهند وتايـــوان وغيرها، بعدما 

خسرت أساساتها حماية الرمال لها.
ز - يؤدي اســـتخراج الرمـــل إلى تدهور النظـــم البيئية 

الساحلية، ويزيد الرواسب العالقة وتعرية الشواطئ.
ح - يؤثـــر اســـتخراج الرمـــال ســـلًبا علـــى بيئـــة وحياة 
الحيوانـــات البحرية، كاألســـماك والدالفيـــن والرخويات 
ل الرمـــال جـــزًءا مـــن مواِطنهـــا  والتماســـيح، التـــي تشـــكِّ

الطبيعية.
ط - التأثيـــر ســـلًبا علـــى حيـــاة البشـــر، فالشـــواطئ 
واألراضـــي الرطبة تحمـــي المجتمعات الســـاحلية. ولكن 
ارتفـــاع معـــدالت التعريـــة يجعل هـــذه المجتمعـــات أكثر 
عرضـــًة للفيضانـــات والعواصـــف. وفـــي تقريـــر جديـــد 
صـــادر عـــن إحـــدى منظمـــات الســـالمة المائيـــة، فـــإن 
اســـتخراج الرمـــل فاقم آثار تســـونامي المحيـــط الهندي 

الذي ضرب سريالنكا في عام 2004م.
ي - أدى اســـتخراج الرمـــل فـــي دلتا نهـــر ميكونغ، في 
فيتنام، إلـــى اختفاء الرواســـب التي تغـــذي التربة وازداد 
تســـرب الميـــاه المالحـــة إليها، خاصـــة خالل المواســـم 
الجافـــة على نحـــو يخلـــق متاعب جمـــة لألمـــن الغذائي 

للمجتمعات المحلية.

الرمل املصنَّع
هـــو الرمـــل الناتـــج عـــن تكســـير الصخـــور، أو أحجار 
المقالـــع، وأي خليـــٍط صلٍب آخـــر، إلى جســـيماٍت بحجم 
حبيبـــات الرمـــل الطبيعية. وهـــي صناعٌة حديثـــٌة ظهرت 

نتيجة العوامل التالية:
أ - الوعي المتزايد حول نضوب الرمال.

التصديع المائي الســـتخراج البتـــرول الصخري يحتاج 
إلى 1800 طن من الرمل يومًيا لكل موقع تصديع

ب - التشـــريعات التـــي تحول دون أضرار االســـتنزاف 
المستمر للمصادر الطبيعية.

ج - تكلفة النقـــل المتصاعدة نتيجة تحـــّول الرمل إلى 
ســـلعة عالميـــة، وبُْعـــد مواقـــع اســـتخراجه عـــن مواقـــع 

استخدامه.
د - تزايـــد وجود الطمـــي والطين في الرمـــل الطبيعي 

الذي يفسد الخرسانة.
هــــ - تُعـــدُّ عمليـــة التصنيـــع بذاتهـــا عمـــاًل تنظيفًيـــا 
للمقالـــع والكســـارات مـــن الُطحـــل الناتـــج عـــن تكســـير 

الصخور.

د بالنضوب د ومهدَّ الرمل ... مورد طبيعي غير متجدِّ

الرمل في اململكة العربية السعودية
تقـــول مصـــادر علميـــة إن تركيـــز الســـيليكون في 
رمـــال بعـــض مناطـــق المملكـــة يصـــل إلـــى %99.9. 
فالرمـــال فـــي المملكـــة تُعد من أجـــود األنـــواع التي 
ترســـبت خالل الزمن، وهي تخلو من الشـــوائب التي 
تضـــر بالصناعـــات الدقيقـــة، مثـــل صناعـــة رقاقات 

السيليكون لألجهزة اإللكترونية.
وتشـــير المعلومـــات إلـــى أن أكثـــر مـــن 10 آالف 
مليـــون طن من الرمل األبيض في الســـعودية، يحتوي 

على عنصر السيليكون.
وتبيِّن معلومـــات وزارة الطاقـــة والصناعة والثروة 
المعدنيـــة في المملكة، أن هناك نتائج ســـلبيًة تترتب 
علـــى اســـتخراج الرمـــل. منهـــا أنـــه يقلّـــص الغطـــاء 
النباتـــي الذي تكّون منذ آالف الســـنين، ويقضي على 
البيئـــة الطبيعيـــة لبعـــض أنـــواع الحيـــاة الفطريـــة، 
ويؤدي إلى زيــــادة التصحر وارتفاع مســـتوى انتشـــار 

الغبار الذي يؤثر على الصحة العامة.
ونتيجـــة لذلـــك، حظـــرت المملكة تصديـــر الرمل 

والحصى إلى خارج المملكة.
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مدير قسم النشر: 
هيثم خليل الجهيران

مستشار التحرير: عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:

ناجي عوض

هيئة التحرير: عبدالوهاب خليل أبو زيد، 
محمد العداربة، هنوف يوسف السليم،

سلمان اليامي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة 
األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
م/8 وتاريـخ 1409/04/04هــ، وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم 2052101150، وعنوانهـا 
الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، ورأس مالهـا 

60٫000٫000٫000 ريال سعودي مدفوع بالكامل.

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث 
بهــا.  يليــق  مــكان  فــي  فاحفظهــا  نبويــة 
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو 
المتعاقــد  والموظفيــن  وذويهــم،  الســعودية 

معهم، وذلك عبر البريد اإللكتروني:
cw@exchange.aramco.com.sa

جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام 
CRM، والمراسالت باسم مسؤول التحرير، 
الظهران، مبنى اإلدارة الشمالي رقم 175، 

C2 مكتب ،AN-1080 غرفة رقم
هاتف ٠٤٥٧ 876 013.

السودوكو
اللعبة قاعدة 

تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة، بحيث 
إكمال  الــالعــب  يتعين على 
الشبكة بواسطة األرقام من 
1 إلى 9، شرط استعمال كل 
رقم مرة واحدة فقط في كل 
ــي كــــل خــط  ــ خــــط أفـــقـــي وفـ
ــع مــن  ــ ــربـ ــ ــودي وفـــــــي مـ ــ ــمــ ــ عــ

المربعات التسعة.
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* حل العدد الماضي

واهٌم ال شك، من يقول إن الكتاب الورقي إلى زوال، وإن 
دة، أو إن أنفاسه باتت معدودة أو على أحسن تقدير  حياته مهدَّ
صارت واهنة. واهٌم ألن الكتاب باختصار ال يزال بطاًل حاضًرا 
وبكل قوة، في كل أنحاء العالم وفي كل الثقافات. والكتاب في 
صورته التقليدية محظوظ في عالمنا العربي، فهو كلمة السر 
في تنظيم فعاليات فكرية مميَّزة. فمعارض الكتب العربية ذات 
ر على مدار العام، بال انقطاع تقريًبا، فها  الصبغة الدولية تتكرَّ
أهم  أحد  يُعد  الذي  للكتاب  الدولي  الرياض  معرض  هو 
الفعاليات الثقافية التي تشهدها المملكة، حيث يزوره أكثر من 
خمسمائة ألف زائر سنوًيا، وتشارك فيه أكثر من 500 دار نشر 
عربية وعالمية ينطلق بزخمه المعتاد. ومن قبله في شهر يناير 
جدة  معرض  من  الرابعة  الدورة  فعاليات  اختتمت  الماضي 
الدولى للكتاب، تحت شعار »الكتاب تسامح وسالم« بمشاركة 
400 دار نشر من 40 دولة، حيث قّدم 180 ألف عنوان كتاب. 
وفي 5 فبراير انتهت أعمال معرض القاهرة الدولي للكتاب في 
دورته الذهبية، وكان قد شهد إقبااًل كثيًفا من جمهور القّراء 
وشارك فيه 169 ناشًرا يمثلون 35 دولة، إضافة إلى دور النشر 
للنشر  الدولي  المعرض  الفور  بدأ على  بعده  المصرية، ومن 
والكتاب في الدار البيضاء في استقبال زائريه في دورته الـ25، 
بمشاركة أكثر من 700 دار نشر من نحو 40 دولة. هذه فقط 
نماذج من فعاليات رسمية تنظمها الدول العربية للتحفيز على 
القراءة، والترويج للمنتج الفكري المطبوع على اختالف أنواعه. 
والالفت لمن تتسّنى له فرصة زيارة أحد هذه المعارض أنه 
سيرى بنفسه أن األمر ال يقتصر على الرغبة في التعرف على 
أحدث عناوين الكتب، في كافة المجاالت واقتناء بعضها فقط،  
المتنّوعة، وال في  العلوم  المرجعية في  الكتب  وال في شراء 
حضور بعض الفعاليات التي تُقام على شرف الكتاب، فذلك كله 
متحقق بالفعل، لكن األهم هو وجود حالة من الفرحة وجو من 
البهجة  بين ُعشاق الكتب على اختالف أعمارهم وتخصصاتهم 
المهنية، قد تماثل في وقعها التأثير الذي يحدثه شراء الحلوى 
يلعبون  حين  تغمرهم  التي  البهجة  أو  األطفال  نفوس  في 
الوصف. فصحبة  هذا  في  مبالغة  ة  ثمَّ ليس  نعم  ويمرحون. 
الكتاب الورقي لها متعتها وفرحتها وبهجتها واقتناؤه يُضاعف 
ليس  وهي سعادة  محبيه،  نفوس  تغمر  السعادة  من  لحظات 
للحظات  نشعر  قد  فنحن  عنها،  التعبير  يتم  أن  بالضرورة 
بالسعادة من فعل أشياء معينة لكن من دون أن نعي ذلك أو أن 
يكون بوسعنا حتى اإلعالن عنه. إنها لحظات خفية من السعادة 

لكنها حاضرة ومتجّددة.
لها  الحماسة  وهذه  الورقية  بالكتب  الشغف  هذا  سيدرك 
باعتبارها هدًفا أساًسا في حد ذاته يحفز على التأمل، وسجاًل 
حًيا لتطور اإلنسان معرفًيا كل من يوقن بأهميتها كوعاء للفكر 
أثَّر في حضارة البشرية تأثيًرا حاسًما. ولنا أن نسأل أنفسنا 
ماذا كنا فاعلين لو لم يتمكن األلماني يوحنا جوتنبرج من صنع 
مكبس الطباعة في مدينة ماينز عام 1450م، بعد عمل ُمخلص 
الرصاص  ثمن  حينئذ  ليدفع  االستدانة  إلى  اضطره  وشاق 
ق، ويتمكن من دفع أجور العمال لديه، ولنا  والورق والحبر والرِّ
كانت  التي  الفكرية  أثارنا  بوسعنا حفظ  كان  كيف  نتأمل  أن 
من  المدهش.  المنجز  هذا  مثل  دون  من  محالة  ال  ستزول 
م لإلنسانية خدمة  المؤكد أن اختراع هذا الرجل للطباعة قدَّ
نشكره على صنيعه  أن  إال  بوسعنا  يكون  لن  وقطًعا  عظيمة، 

العبقري.

معارض األفكار.. 
مقاصد البهجة

* كاتب، أستاذ في كلية اإلعالم في جامعة القاهرة

د. أيمن عبدالهادي *

http://www.saudiaramco.com/CDPNE-Arabic

للتسجيل ومعرفة شروط التقدمي، يرجى زيارة موقع الشركة على الرابط التالي: 

 يبدأ التسجيل عند الساعة الثامنة
من صباح يوم اإلثنني، 11 رجب 1440 هـ

املوافق 18 مارس 2019 م. 

  ينتهي التسجيل عند الساعة الثالثة
 من مساء يوم اإلثنني، 18 رجب 1440 هـ

املوافق 25 مارس 2019 م.

دعوة
 لاللتحاق ببرنامج االبتعاث

 الجامعي لخریجي و خریجات
الثانویة العامة 2019 م.

 إدارة خدمات التوظيف


